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ইানীন্তন কুতবিদ্য নব্য সম্প্রদায় মহাভারত, বাঁমায়ণ 

প্রভৃতি পুরাবৃত্বগত প্রবন্ধ অথবা আধুনিক কবিদিগের স্বক- 

পোল কল্পিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রকৃতরূপে তাহার 

অভিনয় সাধন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রীতিলাভ 

করা অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া! উঠে না। কারণ 

অর্থসাধ্যতা! গ্রধুক্ত অভিনয় স্থলে প্রবেশ করিতে সাধারণের 

ক্ষমতা নাই। যদিও প্রচলিত অভিনয় (যাত্রা) অনারাস দৃশ্য 
কিন্ধ ভাহা সন্দয় বাক্তিগণের নিতান্ত বিরক্কিকর, কারণ 

অনভিজ্ঞ অভিনেতৃগণ, সামান্য লোকের প্রীতিপ্রদ রহঙা 

সাধনের উদ্দেশে প্রবন্ধগত প্রক্কৃত ভাব পরিত্যাগ পুর্বাক 

আসাময়িক অশ্লীল বাকা প্রয়োগ, নানা প্রকার কদর্যয রঙ্গভঙ্গী 
৪ নিতান্ত অবিধেয় বেশ বিন্যাস করিয়া থাকে। প্রায় 

চতুর্দশ বংসর গত হইল, আমি সাধারণের নির্দোষ প্রীতি 

সাধন মানসে প্ররুত প্রবন্ধের অনুগত হইয়া প্রথমতঃ স্বপ্র- 

বিলাস তৎপরে 'দিব্যোন্সাদ নামে ব্রজলীলাত্মক ছুইখানি 
সঙ্গীত-বছল নাটক রচনা .করি, মুড়াপাড়া নিবা্গী: প্রসিদ্ধ 

ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশয়ের 

এবং একরামপুী ও আবছুলাপুর নিবাসী মহোদয়গণের সমগ্র 
প্রযত্বে উহা অভিনীত ও তৎপরে পুন্তকাকারে মুদ্রিত হয়। 



৩ 

বোধ হয় ইহাতে সাঁধারপেরই গীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা 
প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার 

সম্ভাবনা কি। অনস্তর আমি পুনর্ধার ঢাকানগর নিবাসী 

কতবিদ্য ধনী সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণের উৎসাহে উত্তেজিত 
হইয়। প্রায় বর্ধত্রয় অতীত হইল পদকল্পতরু ও টম্ৎকাঁর 
চক্জিকা নামক শ্রন্ৃদ্ধয় অধলম্বন পূর্বক বিচিত্র বিলাস” 
মামে এই নাটক খানি প্রণয়ন করি, কোগাধামী কতবিদ্য 

ব্রাহ্মণমণ্লী, ইহার অভিনয় ব্যাঁপার স্ুন্দররূ্প সমাধা করিয়া 
ছিলেন। এক্ষণে কিতিগয় বন্ধুগণের পরামশে ইহাকে 
পৃশ্তকাঝায়ে মুদ্রিত করিলাঁম। অভিনয়ান্থুরাগী সঙ্গীতজ্ঞ 
পাঠকবৃন্দেধ নিকটে ইহা হ্বপ্রধিলাস ও দিব্যোন্মাদের ন্যায় 
ঈমাদরে পরিগৃহীত হইলেই পূর্ণাভিলাষ হইতে পারি। 

জেলা নদীয়া, + 
শ্রীক্ষ্চকমল গোস্বামী । 

ভাঁজনঘাট। ] 

গানের সীক্কেতিক চিই। 

-টোক। --জন্তরা। []উপজ। “” কাক। 



১ 
৪১৪ কি, 8767. . ১) 

শ্রীন্তী গৌর চন্দ্র 

(রাগ বেভাগ | তাল বড় চেংতাল |) 

জরে মানস-ভূঙ্গ, গৌরাঙ্গ পদারবিদ্দে | 

বুথ! ভ্রম ভবারণ্যে, বিষয় কেতকী গন্ধে ॥ 

রাগ পরাণে হয়ে অন্ধ, মায় কীটায় হৰি বন্ধ, 

ক্রমেতে ঘটিৰে মন্দ, পাবিনে সুখ মকরন্দে | 

(আন্তর11) 

গেঁর করুণাময়, 

তৰকণ-অরুণ-কিরণ৭-নিন্দিত হেম বরণ, 

ভাকণ নয়গ, অরুণ বসন | 

(372 হ2্বঙ্বচ/ 

_ মাধুর্ষ্েতে ইন্দু কোটী, শীন্তীর্য্যেতে সিন্ধু কোটী, 
বাৎসল্যে জননী কোটী, বদাল্যে কামধেনু কোটী) 



বিচিত্ত বিলাস | 

(ঞপদ।) 

- দয়ালের শিরোমণি, যারে করে মিন্তা মুনি, 

এসে মে প্রেম-চিন্তামণিঃ বিলাইল জীবৰন্দে | 

(২য় অন্তর11) 

(সোওয়ারি।) 

-্ভাব-পাঁরাঁবার গোরা, রাধা-তাঁবে সদাই ভোরা, 

ছুনয়নে বহে ধার, যেন সুর-ধুনীর ধার! 

(ছোট চেঁতীল |) 

-_মান-ভরে হরি পরিহরি, সহচরী-করে ধরি, 
যেমন করি বিলাপে কিশোরী; 

(সোয়ারি।) 

-তেমনি করি গৌরহরি কাদে উন্মাদীর পারা । 

(যৎ) 

ক্ষণে বলে উচ্চরায়, ওহে স্বরূপ শ্যামরায় 

«২.৯» জরি মরি যরি মম প্রাণ তি 

কোন্ কাননে ধেন্গুচরায়, 

«কাবর দেখা ইয়ে ধাচাও ত্রায়। 



গ্রস্ত বন1। 

(খয়র1।) 

_ ক্ষণে বলে সথি ১ দেখ দেখ দেখি, 

আপুর্ন্ব রূপনী কে আসিছে দেখি 

বুদ্ঝ? মান ভাঙগিবার আশে, এ নিবাসে আমে, 

নারী-বেশে শ্যামরায়। 

(ফ্রদপ 1) 

_ক্ষাণে নাচে বাহু তুগে, জিতং জিতং জিতৎ বলে, 

ভেদে যায় নয়নের জলে, পরিপূর্ন প্রেমীনন্দে | 

হতে অউিতেড 

প্রস্তাবনা । 
যানি 

শুন হে রসিকগণ!: রসাহ্ৃত আশ্বাদন-_ 

কর, তর্ক-গরল ত্যজিয়ে। 

অভাজন জন ভাষে, রাতান দৌষাতামে 

শুধিবে করুণ! প্রকাশিয়ে | 

রুষ্ণলীলা-পারাবার,  সাঁধ্যকার বর্ণিবার, 
অনন্ত না! পায় অন্ত যাঁর। 



বিচির বিলাস । 

আমি রাঙ্গা টুনী তাতে, নিজ তৃষা ঘুচাইতে 
স্পর্শিমাত্র, সেও কূপা তার ॥ 

ব্রপুর-পুরন্দর- নন্দন শ্যাম জুন্দের 
প্রকট হইয়ে নন্দীশ্বরে। 

দাঁস সখা মাত পিতা, বত গোপের বনিতা, 

সবাকার বাগ্ণ পূর্ণ করে ॥ 
বন্দার সেবিত বন, নাম তার রন্দাৰন, 

নিত্য তথা করে গোচারণ | 

সখা সহ করে খেলা, গিরি কুঞ্জে করি মেলা, 
সুকৌশলে লয়ে গোপীগণ || 

£একদা? না হইতে ভাণুদয়ঃ মিলে সখা সমুদয়, 
মন্ত্রণ। করেন বসি সবে-_ 

নিত্য মোর! কাহ্ ভাই,সেধে সেধে নিয়ে যাই, 
আজি কানু মোদের সাধিবে ॥ 



প্রথম অঙ্ক । 

প্রথম গর্তাস্ক | 

মখাগণের প্রবেশ। 

শ্রীৰাম। ভাই সুবল ! এ দেখ ভুর্য্যদেব পূর্বব- 
দিক্ রক্তবর্ণে রঞ্তিত করে উদয় হয়েছেন, 
তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত রয়েছ কেন? শী 
গোচারণে যাবার উদ্যোগ কর। 

দুবল। আজ আমরা তাই কানাইকে আল্তে 
নন্দালয়ে ঘাঁৰ না, দেখি-দিকি কানাই এসে 
সবাইকে পেধে নিয়ে যাঁয় কি না। 

জীদখম। (চাঁকত হয়ে)এঁ শুন দাঁদ। বলদেৰ 
ঘন ঘন শিল্পার ধ্বনি কচ্ছেন, সখাগ্রণ ! 
আর বিলগ্ন কর! হবে নাঃ বলাই দাদার রাগ 
তজান। 

(রাগিণী ললিত। তাল রূপক 1)০৮০ 

চল যাঁই ভাই, সভাই ডাই 

ঝানাইকে আস্তে॥ 



ণ বিচিত্র বিলা্। 

দাদা হলধরে,ডার্কে পির ন্বরে, 

তাত হবে মান্তে। 

(খয়রা।) 

আর কি সাঁজে ব্যাজ, ততরায় কর সাজ, 

নিয়ে রাখাল-রাজ, বিপিনেতে যাই; 

তা! নৈলে ভাই আজ রাখাল-সমাজ .হোতে 

মেরে ধোরে তাড়াঁরে রলাই। 

--সে রাঙ্গা! নয়নে, চাহে যাঁর পানে, 

সেপারে জান্তে॥১ 

"ও ভাঁই” কানাই মোদের প্রাণ,, 

সেবিনে সেবনে কেব। বাগে প্রাণ, 

ভার প্রতি কি.ফল বিফল অভিমানে ) 

'রখন। বিষজল পান--কোরে গেল এরাঁণ, 

সে.না দিলে প্রাণ, বাচাতাম কেমনে | 

-'কর? এই প্রতিজ্ঞা! তবে, আজ যদি মাধাবে, 

ভিন্ন হব সবে যেয়ে বনান্তে ॥২ 

ুবল। তাই শ্রীরাম! ভাল বলেছ, তবে চল 
নন্দীলয়ে যা। 



প্রিয় অন্গ। ধু 

(সখাথণের শন্দালম়ে প্রবেশ 3) 

সধাগ্গ। ্িকুষ্জকে দর্শন: করিয়া) এতক্ষণে 
“কি-তোমার নিদ্রা ভঙ্ক হোলে ?. 

জরীকুফঃ | লখাগ্নথ! আঁমি অন্দেকক্ষণ ঘুমে থেকে 
উঠেছি, ভোমরা এখনও এলে না: কেন, তাই 
ভাব ছিলাম! 

মখাগগ | তাই কানাই ! কৈ গোঁচাঁরণে যাঞ্ধার 
তকোন উদ্যোগ দেখছিনে আজ. বুঝি 
তোর বনে যাওয়ার ইচ্ছ! নেই? 
(রাগিণী ললিত ঘোগিয়।| একতারা 1) 

আজ বনে যাবি কি মাযাঁবি কানাই, 

ও তাঁই জানিতে এসেছি) 

এমন ভাঁদিজলে মনে তেরে লতি এসেছি । 

সুমেধে সেধে নিতু নিডুই, . 

না.নিলে ফাবিনি কি তুই, 

অমর! কি ভাই তোদের এতই কেন! সফর হয়েছে | 

উঠিল গগনে বেলা, ছুঁটিল সব ৫মনু মেলা, 

বয়ে গেল খেলার বেল) এখনও রুরলেনে মেলা, 



৮ বিচিত্র খিলা। 

--আজ কাননে যেয়ে গোপাল" ভিন্ন কোরে দিব গো-পাল 

দিনেক দুদিন একা গে! পাল, “সবে' এ অন্ত্রণা করেছি ॥১ 

“কাননে কাল, খেলায় হেরে, বয়েছিলে কাদে কোরে, 

দেই কথ! কি মনে কোরে, বসিয়ে রয়েছ ঘরে; 

_এ যে তোর অন্যায় ভারি,আমরাওত ভাই খেলায় হরি, 

দশদিন তোরে কাঁদে করি,না হয় একদিন কীদে চোড়েছি।২ 

জুবল। (সাভিঘানে) তাই কানাই | এ দেখ 
গাতী বহন সকল বনে যাবার জন্যে 
ব্যস্ত হয়ে বারম্বার হম্বারৰ কচ্ছে, ওদিকে 

দাদ1 বলদেব ঘন ঘন শিঙ্গার পনি কোচ্ছেন, 

তুমি গৌচারণে যাবে কি না শীঘ্র কোরে 
বল। আমরা আর বিলম্ব কোর্তে পারিনে | 

শ্রীকৃষ্ণ | (সানুনয়ে) তাই ন্ুবল! অকারণে 
কেন তোমরা আমার প্রতি রোষ প্রকাশ 

কোচ্ছো ? ভোমরা ত অকলই জান, মা 

আমাকে এক দণ্ড না দেখলে পালিনীর 
মত হন $ আমি শুয়ে থেকে স্বপনেও 

তোমাদের সঙ্গে খেলা করি, তোমাদের 



গ্রথম অঙ্ক! নি 

নিয়ে গোচারণে যাৰ তাতে কি আমার 

অসাধ? 

রোগ্িণ বিষিট | আ'ড়া1) 

সাঁধে কি বিলম্ব করি যাইতে কাননে, 

“ভাইরে? খা] অনুযোগ কর সবে অক1রণে | 

মাষে আমায় দেয় ন! বিদায়, 

ভাইরে সুবল হোলে! কি দায়, 

বুঝায়ে মায়, নে ভাঁই ঘ্আমায়, 
তা নৈলে বল. যাই ফেমন্দে॥ 

(খয়র1 তাল 1) 

_জননীর বাঞ্চ! গৃহেতে রাখিতে, 

ভাঁইরে তোদের বাঞ্চ1! কাননেতে মিতে, 

কিন্তু আমার বা? সবার মন তুিতে, 
এক দেহে তা বা ঘটে কি মন্ডে | 

যদি বলি যাই মাগোঠে, 

অমনি যে মা কেদে ওঠে। 

আবার” লা! গেলে ভাই, তোমর 1 সবাই, 

কত ্ুখ কর মনে? ১ 



১৩ - খিচিত্রি বিলাস। 

শ্রীদাীম। ভাই কানাই, তুমি যে উভয় শঙ্কটে 
পড়েই, তা আমর! বেস বুঝেছি, আচ্ছ। 

ভাই আমরা মা যশোমতীকে বুঝিয়ে তোমীকে 

নিয়ে যাচ্ছি । (যশেদোর নিকট গমন |) 

. দ্বিতীয় গর্ভাস্ক | 

সখাগণ| (কৃতীঞ্জলি হৌয়ে) মাগে! যশোদে ! 

আমর প্রণাম করি! 

যশোদা। সোদরে) কে ও রীদাম, ও কে সুবল ? 

এস এস বাঁছ। সকল চিরজীবী হও, আমার 
গোপালের সঙ্গে খেলা কোর্তে এসেছ ? 

নখাগণ। মা ব্রজেশ্বরি ! আমর! ঘরে বোসে 

খেল। কর্বেবা না, বড় আশ। কোরে এসেছি, 
আজ তাই কাঁনাইকে নিয়ে গোচারণে যাব | 

(রাগিণী ভৈরবী । রূপক) 

ওমা ব্রজেশ্বরি গে! 

তোমার নীলরতনে, দিতে মোদের নে, 

কোরোনাকো মনে কিছু ভয়, 



প্রথম অঙ্ক । ১১ 

বেল অবসান হোলে আনিয়ে দিব গোপালে, 

ম| তোমার কাছে কহিলাম নিশ্চয়। 

(খয়য়া |) 

_সোঁপে দেগো! মোদের হাতে, 

রাখবে! নদ সাথে সাধে, 

সেধে মেখে দিব খেতে, ক্ষীর সর নবনী ; 

সকলে ফিরাৰ ধেনু, বাজাইয়ে শিক্গ? বেণু, 

ছায়াতে রাখিব কানু, তাঁপিত হোলে! বনী, 

শিলা কণ! কুশাস্থুরে, লব সদাই কাদে কোরে, 
তাই করিব বনান্তরে যাতে সুখে রয় ॥ ১ 

যশোদা। বাপ শ্রীদামরে ! আমি প্রতিদিন 
গোঁপালকে বনে পাঠিয়ে কেমন কোরে 
প্রাণ ধৌরে থাঁক্ব, বাছা সকল! আমি 
তোদের ক্ষীর, সর নবনী, দিচ্ছি তোর! 

আজ, এইথানে বোনে খেলা ধুলে! কর, 
জদাম। মাগো! তুমি তাই কানাইযুকু্গাচা- 

রণে পাঠাতে কেন এমন তীত হোৌচ্ছ 

তোমার গোপাল সামান্য হেলে নয়; মাগে। 



১২ বিচিত্র বিলাস । 

কোন ভয় কোয়োনা, হাসি মুখে তাই 
কাঁনাইকে সাজিয়ে দেও আমর] বনে ণিয়ে 
খেলা কোর্বো। 

যশো | বাপরে! আমি গোপালকে বনে 

পাঠাতে সাধে কি এমন করি) আমার যে 
কপাল বড় মন্দ, তাইই যদি না] হবে, তবে 

অবৌধ কাচা হেলের উপর কংশ রাজা 

এরূপ নিষ্ঠর কেন হবেন, কৈ আমি ত 
মনেও কখন কার মন্দ করিনি| হায় যে, মা 
আমাকে চদ ধোরে দে বোলে কেদে ওঠে, 

যেমা বোলে আজও চেয়ে খেতে জানে 

না, যে ভাল মন্দ কিছুই বোঝো না, তারও 

আবার শক্র ; বিধাতা এ অঙাগিনী চির 
ছঃখিনীর তাগ্যে যে কি জর্বনাশ লিখে- 
ছেন, তা তিনিই জানেন। 

ীদাম.!-»মাণোঃ তোমার গোপাল মদ্দি সামান্য 
ছেলে হৌতে।, আর ম৷ কাত্যায়নী ষদি সহায় 
ন। থাকৃতেন, তা হলে কি পুতনা অধান্ুর 



প্রথন অক্কু | ১৩ 

প্রভৃতি নিদারুণ কংশচরদের হাতে রক্ষে 

ছিল? তুমি কিছু চিন্তে কোরোনা । 
যশো। শ্রীদামরে ! আমি জগজ্জননী কাত্যা- 

: ফুনীর সাধন কোরেই বাছধিন গ্বোপালকে 
পেয়েছি, মনে মনে জানি যেতার দেওয়া 

ধন তিনিই রক্ষে কর্ষেন, তরু যে মন কেন 
বোঝেনা তা কেমন কোরে বোল বো, 

বাহারে? আজ তোমরা গোপালকে রেখে 

যাও কাল আমি বেস কোরে সাজিয়ে 

গুজিয়ে দেব, তোমরা! প্বচ্ছনে নিয়ে 

যেও। | 

জ্রীদাম। মাগো | আমরা কেন যে ভাই কানাঁ- 

ইকে নেবার জন্য এত জিদ কোচ্ছি; 
তাকি তুমি জাননা? যে দিন আমরা 

বিষজল পান কোরে সকলে অচেতন 

হোয়ে পড়েছিলাম, যদি তাই কানাই 
স্জে না থাকুতো৷ তবে সে দিন ধরর্পআমা- 
দের বাঁচাতো ? 

ই 



১৪ বিচিত্র বিলাষ। 

লুবল। মাঝে! আমর! গোচারণে গিয়ে কোন, 

গাছের তলায় মকলে মিলে খেলা করি, 

খেল! কোর্তে কোর্তে বড় ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়, 
, অমনি তাই কানাইকে বলি, কানাই তখনই 

কোথা হোতে সুমি ফল ও শীতল জল 
এনে সকলের জীবন রক্ষে করে। মাগো, 
এত গুণের তাই কাঁনাইকে ছেড়ে কেমন 
কোঁরে বনে যাব? 

সুদাম | মাগো) আমরা বনে যেয়ে সকলে 

খেলার মত হোক্ে পড়ি, আমাদের গাতী 
বন সকল কে কোথায় যায় তা আমর! 

কিছুই দেগ্লিনে, খেলা ভাঙলে ভাই 
কানাই যেই বাশীর শব্দ করে, যে ত- 

দুরে কেন যাঁক্ না, অম্নি উচ্চপুচ্ছ হোয়ে 

হাস্বারব কোর্তে কোর্ডে আমাদের কাছে 

এসে উপস্থিত হয়। মাগো, এই দকল 
উধেই আমরা ভাই কানাইকে রাখালরাজ 

বোলে ডাকি, (ষশোদার চরণ ধারণ পূর্ববক) 



গরথন অঙ্ | 9 

রাঁখালরাজকে রেখে আমরা কিছুতেই 

বাব ন!। 

যশোদা। রাখালগণঃ যদি তোমরা নিতান্তই 
গোপালকে নিয়ে বাবে তবে বলরামকে 

ডেকে আন, বেলরামকে দেখে) বলরামরে, 

(রুষ্ণের হস্ত বলরামের হস্তের উপর সম- 

পণ পুর্ববক) অভাগিনীর প্রাণ তোর হাতে 
হাতে সৌপে দিলাম। 

(রাশিণী ভৈরবী | খর়ব11) 

ধর নে বেণু ধর, 

দেখো রেখে বনে কাছে হলধর ! 

-*পলকে পলকে, হারাই যে বাঁলকে, 

তিলে ননী খাঁওয়'ই চাঁহিয়ে অধর | 

- তোর ত বনে কানু নিবিরে, 

যায়নণ যেন বাছ' নিৰিড়ে, 

দেখেছি শ্বপন, ভীত হয় মন, 

কংস-চরে চরে নিবিড়ে ॥ 



১৬ বিচিত্র বিলাম। 

স্তাঁই বলি হলি! থেকে৷ সচকিত। 

বনে যেন ঘটেন! রে বিপরীত, 

“দিলাম' ছুধের গোঁপালে, চরাতে গো-পালে, 

না] জানি কপালে ক্ষিবে ঘটে মোঁর ॥ ১ 

--গোঠে মাঠে যেয়ে ওরে বাছ। রাম, 

মাঝে মাঝে সবে করিবে বিরামঃ 

প্রবল হোলে রবি, তরুতলে রবি, 

অনিলেত্তে সবে হবি এক ঠাম, 

» নিকটে নিকটে চরাবি গোঁগণ, 

ক্ষণে ক্ষণে বাছা দেখোরে গগণ, 

যদ্দি সাজে ঘন, সগণে সঘন, 

নিয়ে ধেনু বস আমিবেরে ঘর ॥২ 

(সখাগণের গোচারণে প্রস্থান ।) 

যবনিকা পন্তন। 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

জ্লীরাধা-সদর্ন | 

ললিতা । ওগে। রাধে ! ও বিধুমুখি ! আজ যে 

বড় নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে আছিস. ? 

শ্রীমতী । ললিতে ও বিশাখে ! তোর! সানা
নে 

কি কোর্তে বলিন ? 

বিশাখা । আমাদের বাক্য তবে শুন ন্ত্রাননে | 

বন্ধুর সময় হোলো যাইতে কাননে । 

বেগু শুনে না ধরিখি ধৈরযের লেশ। 

এখনি সাঁজাই আয় নটিনীর বেশ ॥ 

(রাঁগিণী মনোহরমহী । লোফা11) 

আয় আয় বিনোদিনি ? 

বেম কোরে বেশ কৌরে দিগো তোরে । 

ভোরে এন্দি কোরে সাজীইব, 

দেবেশ বারেক ছেরে যেন মনোহরের মদ হরে॥ 



৮ বিচিত্র বিলাঁন | 

কেন বঙ্গি” ও তুই শুনিলে মে মোহন বাঁশী, 
অদ্দি হবি বনবাঁসী, 

তখন? বসন ভূষণ রাশি এসব পৌঁড়ে রবে গৃহান্তরে। 

(দশ কুদী।) 

--ধিনি ? না বাজিতে কান্গর বেণুঃ 

কুঙ্কমে মাজিয়ে 'তনু, 

রতন ভূষণ পরাইৰ [যে অঙ্গে যা সাজে গো) 

বেঁধে দিব লোটন খোপা, 

পৃষ্ঠে ছুন্বে দোলন ঝাপা, 
পাশে পাশে কথক চাপা দিব 
নি !ং নট খঞ্জন গণ্রীন-নয়নে দিব অঞ্জন, 

শ্যাম মনোরঞ্জন করিতে। 

[শ্যাম মনেণেমোছিনি গো] 

ও তোর" বাঙ্গাপ।য়ে হাবক দিয়ে, 

নীলান্থর পরাইয়ে, তিলক রচিব নামিকাতে। 

[রাই আর বিলম্ব করিম মে] 
স্তক্ণে ক ধৈরষ ধোরে, বেদীর উপরে, 

এসে। ৰেসে। আবরস্থে শ্যামমনোহরে ! 



দ্বিতীয় অন্ক। ১১ 

পেয়ার লৌফা 1) 

ললিতা! শুনগেণ রূপমঞ্জরি! তুমি বাঁধগ্নে। কবরী, 
মিন্ুর পরাঁও মঞ্ লাঁলি | 

কম্তুরিকে | সাবধানে, কুগুল পরাঁও কাগে, 

হেরি হৃষ হবে বনমালী | ' 
রতি ! পরাঁও মতিহার, রদ! দেও চুরিতার। 

রত্বকাঞ্ধী পরাও লবঙ্গ । 
গুণ! কমল চরণ, যাঁৰকে কর রঙ্ীন, 

দেখে সুখী হবে যে জ্রিতঙ্গ | +” 
“না হইতে লাজ সারা)নগরে পড়িল সাড়া-_ 

গ্রোঠে যায় শ্যামক্ধীকরে? 
শুনিয়ে বেণুর ধূনি, ব্যাকুল হইয়ে ধনী, 

কহিছে মধীর করে ধোরে-।” 
শ্রীমতী | চেকিত! হোয়ে), সখীগণ! এ শোন 

'কিমধুর বংশীধলি হোলে!। 
(রাগিণী বেলোড়। তেওট 1). 

এ যায় গো এঁ হায়”, | 

বিপিন বিহারী হরি বিপিন বিছ্ায়ে । 
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-্পাতিয়ে শ্রবণ, কর শে! শ্রবণ, 

নাম ধোরে বাঁজিছে ঘন, বন্ধুর বংশী মধুর স্বরে | _ 

“সখি 1” কট পরিহর বেশ ? 

“চল” যাইয়ে সত্বরে; অট্রালিকোপরে, 

ছেরি মনোকরের মনোহর বেশ, 

যার প্রেমাবেশে, বানাও এ বেশ, 

এবে ষে করেছে] কাঁননে প্রবেশ, 

হয়েছে যে বেশ, সেই বেস. বেসং 
“আঁখিরে !” আগে দেখায়ে সে বেশ, 

শেষে কোরো বেশ। 

স্ব্যাজকি আরুসাজে, কাজ কি আর সাজে, 

“মে ধন আমার” রাখাল মাঝে, রাখাল সাজে, 

চলেগো ভুবন আলে! কোরে ॥ 

স্ীমতী। (ব্যন্ত হয়ে) হীয় হায় সখীগণ! 
এমন দুখের সময় কেন এমন হোলো গো? 

( ললিতার. ক্কন্ধে বাহু অংস্থাপন পুর্ধবক 
ীক্ষতীর মুদ্ছি'তার ন্যায় পতন ) 

ললিতা । ওম এ আবার কি /-- 
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(ঝিঁজিট। খয়র একতাল |) 
ওগো রাধে ! | 

ধনি, তোরে নিয়ে মোদের হোলে! একি বিষম দায়। 

“শামকে” ন। দেখিলে মর্বি, 

দেখলেও এমন কোর্বিি, 

“রাধে” তবে কিসে জীবন ধোর্ধির্, 

ন| দেখি উপায় ॥ 

স্শুনিয়ে মুরলী পাঁগলিনী হোলি, 

উপেক্ষিয়ে বেশ শ্যাম দেখিতে এলি, 

তাঁল এলি এলি; নয়ন ভোরে আলি! দেখাব বনমালী 
কিহোলোগেো তায় ॥ 

_মোঁর1 ভাবি শ্যামকে তোকে রাখবো! স্থে, 

তাঁর লুখে তোর সুখে আমরাও থাঁককো সুখে, 

এত হুখে যদি পাঁওরা গেছে নৃখে, 

ক্রমেই নখের বদ্ধি হবে সুথে | 

স্কেবা জানে ধনি! এমন দশ] তোর, 

হখে সুখে হবি সমানই কাতর, ৮” 
“ও তোর" দেখে ছুখের কানন, 
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গ্রাণ না কীদে কার্না, 

“কিন্ত” স্থখের কানন দেখে অঙ্গ সবলে যায় ॥ 

বিশাখা। (শ্রীমতীর চিবুক, ধারণ পুর্ববক ) 
ওগো! রাধে । শ্যামরূপ দর্শন কোরে কোথা 

সুখী হবি, তাতে এ আবার কি দেখি ? 
আীমতী। (অশ্রু বর্ষণ করতঃ) নখি! 

আমার ধ্যান. জ্ঞান, সাধন, সকলেরই ফল 

এ শ্যামরূপ দর্শন, তাতে ষে আমি কেন 

এমন ছোলেম তা কি শুন্বি? তবে আমার 
ছুঃখের কথা বলি শোন-_ 
(রাগিণী দেবশিরি । খয়রা একভাল11) 

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরপম, 

নরম ত মম মনে মত নয়; 

“যখন” নয়নে নয়ন, 

মন সহ মন হোতেছিল সন্মিলম, 

ময়ম পলক দিলে এমন লুখেরই লময় | 

*৯-বরশনের বাঁদী ক্রিবিধ বৈরী, 

বল কেমন কোরে প্রাণ ভোরে হেরি, 
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আমার "ঘরে গুকলোক, নয়নে পলক, 

সুখে উপজয় শো, “আবার” 

আনন্দ মদন দুইই হুদয়ে জাগয় ॥ 

(লোফ1) 

"বিধি জানে না বিধিমত স্জন, 

[সখি নয়নের বাকি দোষ কি দিব, 

_-অরদিক বিধি ] যে? দেখিবে কষ্কানন, 

তারে কোী নেত্র ন! দেয় কেম গৌ; 

য্দে দিলে ছুটী নয়ন, 

তাঁতে কেন দিলে অর পক্ষ-আদচ্ছাদন | 

(দশ কুণী)। 

--সখি'ঃ কি তপ করিয়ে মীন, 

“পেলে? ছটা চক্ষু পক্ষহীন, 

[আমায় বেলে দেগো 

তোর! যদি জাঁনিস্ মা 

মীনের পের কথা] 

নখি ভোর] নিশ্চয় করিয়ে | 

তবে" আমি নেই তপ করি, 



হঃ রিচিত্র বিল।স | 

মীমের মত নেও ধরি, হেরি হরি, 

পরাণ ভোরিয়ে ॥ 

[কনিমেষ নয়নে__সদাই দেখবো] 

সপক্ষ দিলে তাতে না হইত ক্ষতি, 

যি দিত আখির উড়িতে শকতি, 

তবে চকোরেরই মত, দে লাবণ্যামৃত, 

উড়ে পন করিত, 

আঁখির পিপাঁসা মিটিত হেন মনে লর | 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
গোচারণ বন। 

সখাগণ সহ শ্রাকৃষের প্রবেশ | 

সুবল। ভাই কানাই! তোমার ভাব দেখে 
বোধ হোচ্ছে, তৃমি যেন কি ভাঁবছো। 

রু্জ | ভাবছি কিঃ তা কি *****, 

গুবল থাক, আর বোল.তে হবে না বুঝেছি, 

রুষ। ভাঁই! যদি বুঝে থাক) তবে তার যুক্তি 
কি? 
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সুবল | (সহীস্য) তোমার যুক্তি ই তুমি কল্প 
কৃষঃ। ভাই সুবল! )ও ভাই মধুমন্ষল ! আমি 

মনে ঘনে এই যুক্তি কোয়েছি যে, 'তোমর। 
সাবধান হোয়ে গাতীবৎম সকল রক্ষে কর, 
আমি সঙ্কেত-কাননে প্রিয়ার সহিত প্াক্ষা 

কোর্তে বাই, এর মধ্যে ঘধূপান কোরে 
দাদা বলরাম যদ্দি, এনে তোমাদের জিজ্ঞানা 
করেন যে ভাই কানাই কোথায়? তোমরা 
ছল্ কোরে বোলো যে, সে. বন-ফল খেতে 

কেনি বনে গিয়েছে; তা হোলে গ্বাদা জর 

কিছু সুধাবেন না। 
মধ্মঙ্গল। দষণ হাস্য করতঃ) ভাই কানাই! 

তুমি ত যাও তাঁর পর আবাদের যা বোল - 
বার। তা বোল বো এখন | 

শ্রীকৃষ্চ। হেস্তপ্ারণ পূর্ব) ভাই মধ অঙ্গ 4 
ভোমার তাক. দেখে আমার ভাল. বোধ 
ছোচ্ছে না, তুমি পত্য কোকছরশ্ধল, কি 
বোলবে? 

৮০. 
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মধ | 'কি বলবো, তাঃ নিতাস্তই শুনবে? 

তবৈ শুন-- 

সুধ।ইলে দাদ! বলাই, উচিত সত্য বলাই, 
মিথ্যা বল! হয় কি তীর কাছে? 

£বল্বো? 

পিপাপার হোয়ে কশ রেখে ধেহ্ বম রৃষ, 
ভ'হৃস্ুতা ল্ীপে নে গেছে ।। 

যৌরবহু গুণ পয়োধরে, দুফ়িমাত্র তুষ্ট করে, 

পরশে শীতল করে অঙ্গ। 
তাহার তরঙ্গ রঙ্গে, তন্ভরগণ সজে, 

মহাঁনুখে আছে নে ত্রিতঙ্গ ॥ 

কৃষ্ণ । হারে ক্ষেপ!! বলিস কি, এতো! এক 
রকম পক্টই বলা। 

প্ তাই ত বটে, আমি কি আর তীর নঙ্গে 
. প্রতারণা ..কোর্তে পারি, বাপ্রে, তারে 
দেখলে প্রাণ শুকিয়ে যায়,কি জানি শেষে 
কিস্ঞকহর্তে কি হন্ডে না ভাই! আমি প্উই 

বোল বো। 
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কৃ্চ। কেন তাই, আশি ষে-বরকম বোললেম, 
তা বধোল্তে আর তোমার ভয় কি? 

 (হস্তধাঁরপপুর্ববক) ০ তোমার পায় 

পড়ি 3--. 

মধ | আচ্ছা ভাই! চি ভয়. নেই, কিন্তু 

একটী কথা কাণে কাণে বলি__সামিত 
ভাই, চির কেলে পেটুক, পেট ভোরে 
লাড়ু, মেঠাই খেতে দিবে তণ 

কুষ। (ঈষৎ হাঁস. করত?) এই .কথ1? ভার 
জন্যে আর ভাবন! কিঃ পেট টা কেন? 
প্রাণ ভেরে...... 

মধ। (কৃষ্ণের মুখে -হস্তার্পণ পূর্ব) থাক্ 
থাক আর সকলের সাক্ষাতে গোল কেরে 

কাজ নেই, নৎপথের অনেক কাঁটা? তকে 

তুমি যাওঃ. 

ঙ্ টি সঙ্কেত-কাননে টিন 



হ্ বিচি বিলাস । 

তৃতীয় গর্ভান্ক। 
সঙ্গিনীগ্ণ মহ উীনভীর গ্রবেশ। 

জীমতী। জখীগণ ! আমার প্রাণবল্পত কি 
কাননে গিয়েছেন? | 

ললিতা । তখন ভাল কোরে দেখ লিনে, এখন 

কেন আর অধন করিস? তিনিক্ি ভোর 
জন্যে এখানে বোনে থাকবেন ? 

শ্রীমতী । ললিতে ! এ অভাগ্নিনীর জন্যে 
তিনি যে বৌঁসে থাকবেন তা আমি বোল. 

চিনে, তিনি কি যাবার সময় কিছু বোলে 
গিয়েছেন? 

ললিতা |'ঞুতবে শোন 

সঙ্ষেতে জানাষে হরি গেলো গৌচারণে। 

মান-সরোবর টে হইৰে মিলনে । 
দুস্থির হইয়ে পর বসন ভূষণ। 
ভাবনা কি, করাইৰ শ্যম-দরশন ॥ 

উ্ীমতী " অখীগণ | আমার প্রাণ বড় অধৈর্য 
হৌয়ে উঠলো, তোরা যাঁদ বা ন! যাস, 



দ্বিতীয় অস্ক। ২৪ 

আমি চল্লেমঃ আমার আবার ভূষণে কাজ 
কি? আমার সকল ভূষণ সেই নীলকান্তমণি, 

ললিতা ! ব্যেন্ত ছোঁয়ে অঙ্গলি নির্দেশ পূর্বক) 

(রাগ্গিণী প্রভাঁদ। খয়র11) 

সখি! এ দেখ বন্ধুর অনুরাগে ধনী বের হেলো গন 

ই যার শ্যাম বিনোদিনী একাকিনী উন্মাদিনীর প্রায় 

অন্গরাগের গতি, কি বিষম রীতি,ল1 মানে সম্প্রতি 

জঙ্গতি সতায়। 

_কুল শীল ভয় ধর্ণম লজ্জা মান, 
এ সকলে ভাঁবি ভূথেরই সমান, 

যশ অপযশ করি এক জ্ঞান, 

দেখ সবে যায় ঠেলিরে ছুপায় ॥ 
- ধনী, মনো রথে চড়াইয়ে মলোরথে, 

রথের সারথী কোরে মনোমণে, 

জ্বানেক্দ্িয় পঞ্চ অশ্ব যুড়ে তাতে, 

হরি ম্মরি যাত্রা করে বন-পথে। 

-্নিবারিতে এ্রতিকুল-দৃষ্টিপখ, 

মন্ত্র তন্ত্র কত পড়ে অবিরত, 



৩৬ বিচিন্ত্র বিলাস | 

বি্ন শত শত, কোয়ে গরাভূকত, 

প্যারী” জীবিতশ্বল্লভ-রশবে যায়? 

ললিষ্কা। ওগে। বিশাখিকে | ও চিত্রে! ও 

চম্পকলতিকে! যদি আমাদের রাঁজনন্দিনীই 
অধৈর্ধ্য ছৌঁয়ে বের হোলো, তৰে আমর! 
আঁর কিমের জন্য বোসে থাকি, চল, এ 

সন্বে আমরাও যাই, 

বিশাখা । ওগে রাধে ! একটা কথ! বলি শোন, 

(রাশিণী সুছিনী বাহার। আড়) 

চল চল চত্দ্রানমে | গজেন্দ্রগমলে! 

গন কাননে বদি, যাবি শ্যাম-দরশনে | 

সলর্বাশি বদন কমল, আর চরণ যুখল, 

দংশে পাছে অনিকুল-ভেবে কমল, 

$ ভয় করি মনে| 

-_ তপনে াপিত ধয়া। না হায় ত্বাতে চরণ ধরা, 

উত্ভেচত ছিল ধৈর্ধযধর! বুষীওগে| রাই নিজমনে ॥ 

-্ধনি ! ভোর এ পদতলে,পেতে দিগো! শতদলে, 

ছায়া করিয়ে অগ্চলে--“নকজে'নিবারি রৰি-কিরণে। 



ঘিষ্তীয় অন্ধ | . ৩৯ 

_-বনের পথ যেশসত্ত--দুরগম, তাঁত জানত, 

স্থানে স্থানে নতোন্নত,একাকী যাঁবি কেমনে । 

-ভুটেছে তোঁয় মন-বারণ, 

কেন মোরা কোঁর্বো বারণ, 

কোরে মোদের কর ধারণ বাড়াও গে! চরণ, 

চেয়ে ধনি! পথপানে॥ 

(সখীগণ সহ শ্রীমতীর অস্কেত-কাঁননের সমীপে গমন 1) 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 
প্রেম-বিহবল শ্রীকৃষ্ণ, যখন যে সখীকে মন্মখীন দেখেন, 

রাঁধা-ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যার। 

উরুষ্ণ। (ললিভ্ভাকে দেখিয়া বাহু প্রর্ারণ- 
পুর্ববক) 

(রাগিণী মনোহরষহী | লোঁফ11) 

ধনি ! এস এস হে এস আমার পরাণ-প্রিয়ে ! 

আমার আশে আছি বোনে, 

তোমার জাঁশা-পথ নিরখিয়ে ) 

[বলি ভাঁল ত আঙ্হে--বলগ বল কুশল বল] 



৩২. বিচিত্র খিলাম | 

তুমি ভাঁল সময দেখ! দ্দিলে, 

পবিধুয়খি 1” দেখ! দিয়ে আমায় বাচাইলে? 
[নৈ্গে জীবন যে যেতো-_ 

আর ক্ষণেক তোষায় না! দেখিলে] 

»প্রিয়ে ! তুমি আমার নয়ন-তার) 

তোমাবিনেআমি হোয়ে থাকি অন্ধের পার1॥ 

(বরণ খয়র1 |) 

_ কৈ কৈ প্রেমময়ি ! এদ এজ হে কিশোরি ! 

হৃদয়েতে ধরি, অঙ্গ পরশিয়ে আঁমি শীল হুই। 

[তৌধার শীতল অঙ্গ--বড় সবলে যে আছি- 

তোমায় ন! দেখিয়ে] 

এস” ভোমারে লইয়ে, বিরলে বসিয়ে, 

মরমের যত দুখ সুখ কই | 

[নৈলে কারে বা কব+-তোঁমা-বিনে পরিয়ে] 

ললিতা । (সহান্য) 
(খয়রা) 

বলি বলি ওকি করছে বন্ধু, 

কারে বোনে কারে ধরছে বঙ্গ; 



দ্বিতীয় অঙ্ী। 

স্চক্ষে লেগেছে. কি রাধা-রপের ধাধা, 

“তাইত্ে” যাকে দেখ তাঁকে বলহে রাঁধ1। 

[আমি তোমার রাই'মই-_অগসি ললিতে] 

চেয়ে দেখ, দেখ, দেখ, | 

তোমার প্রেমময়ী রাই-ফাড়ায়ে &। 

বিশাখা । সেহাস্য)- 
ওকি করছে বন্ধু 

বলি বলি” কারে বোলে কারে ধরছে বন্ধু; 

_-ওহে, উন্মত্ত মাতালের পারা 

_ থলি কিসে ছোলে এমন দিশা-হাঁর1। 

[ফি করছে বন্ধু, 

রাই বোলে কারে ধরহে বন্ধু] 

স্ভাঁমি বিশাখা, ভোঁমার রাই নই): 

দেখ দেখ বলি চেয়ে দেখ, 

তোমার প্রেম-মযী*রাই দাড়ায় এ॥ 

রজদেবী। (সহাজ্য) 
| ছিন্ছি ওকি রঙ্গ বর; 

গ্রাইকে” দেখেও কিছে চিন্তে নার। 



৩৪ টিচিজিবিলাষ। 

-আমি'রঙ্গদেবী, তোমার রাই নই; 

“বদ্ধ চেয়ে দ্েখঃ 

তে|মার মঙ্োমে।হিনী দাড়ায়ে এ | 

সুদেবী। (হাস্য) 
বন্ধ! সবে ঘোরে পোড়ে তব চক্রে, 

“ভাজ তুমি” দ্বুরিতেছ পোড়ে রাধা-চক্তে | 

[ছি ওকি করছে বন্ধু, 

ভাঁল ভাল বড় ই[সাঁলে বন্ধু] 

--আি স্থদেবী, তোমার রাই নই) 

দেখ দেখ তোমার, প্রেমমনী রাই দাড়ায় এ | 

উীকুষ্ণ। (লজ্জাবনত মুখে) ওহে সখীগণ | 
আমি রাধাবূপ চিত্তা কোর্থে কোর্থে নিদ্রিত 
হোয়েছিলীম, তোমাদের পদ-শবে হঠাৎ 
নিদ্রা তরঙ্গ হোলো, কিন্তু নিড্রার ঘোর 
তখনও যায়নি, গ্েই জন্যই আমার এরূপ 
ভ্রম হোয়েছিল, তাঁতে আর হাঁসি কেন? 

ললিতা £ . ঈষৎ হাঁপ্য. করত?) ওহে! বোৌঁঝা- 
গিয়েছে. এতে আর তোমার লজ্জা কি? 



দ্বিতীয় অস্ক | ওঃ 

বলি এখন মে ঘোর 'গিয়েহে কি না? 

যাক্, আর কথায় কাজ নেই, এই নেও 
: তোমার রাই নেও 

শ্রকৃষ্ণ | রাধার ইন্ত ধারণ ৫০ 
(রাঁগিণী বেলড় |: শাল দশকুশ1) 

ধনি ! বোঁষো মগ উপরি, 

তৌম।র চরণ দুখানি হেরি; 

কণ্টক বিঁধেছে কি পায় 

[এম এর প্রিয়ে দে খিভে] 

একে” বনের কঠিন মাঁটী, 

তাকে গুকোমল পদছুটী, 

কিরূপে হটিয়ে এলে তায়। 

[প্রিয়ে কল বল হো] +" 

_-ধনি £ প্রখর রবির করে, 

সছলে কেমন কোরে” 

নবনী জিনিয়ে মৃদু কায়। 

[ধমি! বল বল হে-প্রীণ প্রজা] 

“আছ” কতই বা গেয়েছ দুখ, 



৬৬ বিচিত্র বিলাস। 

ঘাঙ্গিক়্াছে বিখুষৃখ। .. 

দেখে ঘুক বিগরিয় যায় ॥ 

সত্রীমতী | ওহে প্রীণবল্পত | তোযার' বিচ্ছেদে 

ঘত হুঃখ আর সম্মিলনে যত নুখ কারই সাধা 

নাই যেস্চার পরিসীমে করে-_ 

সমস্ত বৃশ্চিক অর্প-দহশে যত দুখ, 

তোমার বিচ্ছেদ কাছে মে সকল সুখ; 

তোমার দর্শনৈ নাথ! যে আনন হয়, 

কোটা ব্রহ্মানন্দ; তার একবিন্ছু নয়। 

রুঞ্চ। প্রিয়ে! এম এন আমার হৃদয়ের 

জ্বলন্ত আগুণ নির্বাণ কর, 

স্রীমতী। প্রাগনাথ !-- 

পাছে হবে অন্য কেলি, এস আগে পাশা খেলি, 

সখী সবে মধাস্থ 'রাখিয়ে। 

হরিলে এ ভার দিষ, জিনিলে-স্ুরলী নিব” 

এই পণ "চুদ ঝরিয়ে ॥ 

কর ভ্রই থাবহারঠ . মুরলী আর এই হার, 

রাখা যাক মধ্যস্ছের, হাঁতে। 
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তোমার ছক্কা) আমার পঞ্জী, 

পোলেপাগুয়া যাবে প্ ঘ।। 

শ্্রঞ্চন। না-হইবে তাতে । 
শ্রীকৃষ্ণ । পরিয়ে ! ভাল বোলেছ।এস তাই করিঃ . 

ডেভক্নের খেলারত্ত।) 

(সখীগণের গান ব্তান আদ্ধা 1) 

শ্যাম, শ্যাম-মনোমোক্তিনী খেলেরে কি রঙ্গে ? 

সভাসিছে সঙ্গিনী-সবে কৌঁতুক-তরঙ্গে | 

কেউ বলে 'জয় হ্ থেশ্বরী শ্যাম-সোহাগিনীরে, 

কেউ বলে জয় গোঁপীঘল্লিভ রাধা-আধা-অঙ্গে ॥১ 

__কেউ বলে আমর! সই, যে জন়ী, তার দলে রই, 

তাই বলি জয় প্রেমময়ী, জয়' জত্রিভঙ্গে 1২ 

শ্রীকঞ্ক। (গোঁশ। ধারণ পুর্ববক),ছক্কা-_ ছক্কী-_ 
এই ছক্কা--(পাঁশা ক্ষেপণ)। 

জীমভী| (সহাঙ্ে) দেখ মাথ ! এ দেখ তোমার 

ছক্কা পঞ্ডেদি |... এখন আমার আর তয়কি 

বদি পঞ্ভা মাইই'পড়ে, মা হয় শাযাবে | 
পাশা 'ক্ষেপণ) 



৩৮ বিচিত্র বিজ্ঞাস | 

সখীগণ। (করভালিকা প্রধান, পুর্ববক) এই ত, 
আমাদের, ঘ্খেশ্বরীর পঞ্জা পোডেছে ১ 
' (বাশিণী জংলাট । আল বরণ খরা |) 

ওমা.ছি ছি নাগর হারলে). 

[ছি ছি লাজে যে মোলেম-_ 

মোলেম মোলেম ছিছি লাজে মোলেম] 

তুমি পুকষ শোয়ে, 
নারীর সনে খেলাতে 1 পাঁর্লে। 
তোমার সর্ববস্মধন, মুরলী রতন, 

তাঁওত রাখতে নারুলে। 

যে সুরলী নিয়ে ফিরতে জীকে প্লাক, 
মে মুরশী আজ পড়িল বিপাকে, 
বহুদিন সবে থেকে তাকে তাকে, 

পাকেজোকে তাকে লার্লে ॥ 

-০“এখন” কি দিয়ে কিরাঁবে ধনে ধেনুগণ, 

কি দিয়ে করিরে নারী. আকর্ষণ, 

তোমার” যত জারি জুরি গেধুরৰ চাতুরী, 
নকুল ই কিশোরী ভাউংলে 1১ 
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 ষে মুরজী যোগীগঙগের যোগ ভাঙে, 
দেবাগণের নীৰি খষাক্স পতি-আধে,:. 

ছাড়ায় গোপীকুলের গৃহ-অসুরাঁগে, 
বুধি' নকলের শীশ আজ 'লাগৃলে'। 

-০ণএখনপস্থরমনে যোশীগণে করুক যোঁগ, 
ছুচুক দেবীগণের নীবিখদা-রোগ, 

সব গেোপাঙগল। গুকর গঞ্জনণ, 

যন্ত্রণা হোতে আজ ধাচলে ॥২, 

_প্যেমন” চোরের যত ধুদ্ধি, সবই মি কাগীতে, 

ত1বিনে কখন নারে নিঁদ কাঁটিতে, 

“তেম্সি” তোমার বিদ্যে যে ধ্বাশের কাঁচীতে, 
তাত জাজ সাগরে জর্ুলে। 

 -প্ষাংহাক”অনেকেরই জাজ হে!লো উপকার, 
কেবল দেখি এক! তোমার অপকার, 

[ছি ছি. কেন খেলতে এলে- খেলার কি জাঁদ হে_- 

সাক্গে সাধে সাঁধের হাঁনী হারাঁলে] 
হোঁলো বাঁ হবার; গেল ষে-যাবার,* 

.. প্ৰী্পী” পাধেনা এবার) আর কীছিলে 1৩ 



৪০ বিজিত বিলাস | 

শ্ীরু্চ| (ধোমুখে) লখীগণ ! যাঁর কাছে মন- 
প্রাণ সব হেরে আহি একটা.কাঠের বাশী 
কি তার কাছে এতই বড় হোলো ? 

বিশাখা । . (কুষ্ের চিবুক ধারণ পূর্বক) ওগো 
ললিতে ! দেখিছিস ৪০ ছেরে কি ভাব 

হোয়েছে? 

ললিতা। ভাইত.গ্রো১বাশীর লঙ্গে যে হবমিও 
গেল! 

চত্রা। ওমা ওকি? যেন মুনের জাহাজ 

ডূবেছে। 
বিশাখা । আহা, মরি: মরি, প্রাণ্বললত | ছার 

বাশীর জন্যে আর চক্ষের জল ফেলো না। 

ললিতা । ওহে নাগর! তুমি এতই তাক্ছ কেন 
একটা কথা ৰলি শোন--কাঁল, আমি 
রান্নার সমর কাটের মধ্যে ওস্তিধার1 এক- 

খান বাঁশ দেখে ছিলেম বদি সে খান 
রী পুড়িয়ে থাকি তৰে সেইখাঁন. তৌমাকে 
এনে ধ্রিব, ছি ছি আর বেঁদোন!। 
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সীরুঞ্চ 1! অখীগণ | তোক্জরা অময়;পেয়ে আর 
কেন কাট! ঘায়ে হুনের ছিটে: দেও. বাঁশী 
যদি আম্মার সত্যের-ধন হয় উবে আপৃনিই 
আমার হাতে আঁদ্বে |. (ন্বথ্থত) আছি 
অস্পষ্টরূপে চন্দ্রাবলীর নাম করি তাহা 

হইলে ্ট্রীমতী। এক্রোঁধতরে বংশী দুরে 
নিক্ষেগ করিবেন আমি ততক্ষণ তুলিয়া, 

লইব। 
“বংশী লোভে বৎশীধারী, শঠশিরোমণি হরি, 

শ্রীরাধার মুখ নিরধিয়ে । 
বাহ ছুটী উর্াকরি, জূত্তন মোচন করি, 

উচ্চৈঃস্বরে হা চন্দ্রা বলিয়ে | 
তা শুনিয়ে বিধমুখীঃ অস্নি হোয়ে অধোমুখী, 

কোপিনী নাপিনী মত ফোলে | 
ক্রোধে চক্ষু রক্তময়, কম্পিত অধর য় 

 বলিছেন লঙ্গিনী সকলে ॥। , 
প্রীমতী | স্রলী দুরে নিক্ষেপ করতঃ) সঙ্জিনী- 

কাধ! শঠের তঙ্গী দেখলিত? ভোর! শীঘ্র 



৪২. ঘিচিত্র বিলাস! 

কোরে আমার র্ুজহোতে & কপট চন্ত্রা- 

বলীবল্পভকে 'বের কোরে দে! 

(রাশিণী মনোহর়সনথী। ভাল লোঁফ1।) 
দে বেরুকোরে সাখ শ্যামল শুন্দর়ে) 

স্"আমি হেয়বে! না-ও সে লম্পট শঠেরে। 

_বের্কোরে শঠে, দেগো দ্বার এটে, 

সে কিপ্রেম জাঁনেযে জন”মদ! ফিরে মাঠে) 

দেখ দেখ আলি ! শঠের নাগরালি, 

«আমার কাছে” 

চন্দ্রাবঙ্দী বলি কেদে যে ওঠে; 

» কলরূপ কাঁল যেন মম ময়নগোঁচরে 1১ 

শ্রীকৃষজ। রাধে প্রেমময়ী! দুখের সময় কেন 
একে আর তেঘে বিশ্ুখী হোলে ! আঙ্মার 
মমের কথা বলি শুন-_ 

(র়াগিনী গাড়! তৈরবী। ভাল একতাল1 |) 

প্রিদ্কে! অনিদশান মান কেরে বিধুমুখি ! 

আধোমুত্ী,হওয়ার কে য়ালবজ, 

একধায মেলিয়ে নয়ান ভুলিয়ে বান & 
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“পরিয়ে যা বজিয়ে তাঁলরাঁস কতই বল। 

সত প্রেমামৃত কত এ ত্রিজ কিরে, 

বিরল খারল বিতর কি কোরে, 

ঘুম কমলিনি ! তোমাকে. ষলিমী হেরে 

চিত্ত-জলি নিতান্ত বিফল ॥ 

--তৰ চজ্দ্রাননে ছেরে চক্্রাপনে ! 

বগা মম উপজিল চন্দ্রাদমে, 

ফুটিল প্রমোদ কুমুদ কাননে, 
হর্ষে জাডা বাণী নাসরে আননে। 

»্সাধ হোলে মঙগে চক্্রীমনে বলি? 

না পুরিল বাক্য অর্ধ “চঙ্্রা” বলি, 
তা শুলে ডাবিলে যোলযে! চন্দ্রাবলী, 

“চর” বরিও “ননে” আনছে রহিল 8১ 

তোমায় হেরে যদি বঙ্গি চন্জ্রারলী, 

তাকভু ভেবোম! সেই চত্জাবহী, 
তব স্বুখে নখে হারে চক্দরাব্ী, 

দেখে দুখে সুখে বলি চত্রাবলীশ 

স্মমাছের ভরে প্রিয়ে যা আমাকে বজ, 



88 বিচিত্র ধিলাস। 

তবু তুমি আমার সম্বল কেনল, 

তোঘ ধিনে ব্রজে আছে-আর কেবল, 

ভবনে কি বনে জীবনেরই বল ॥২ 

স্্রীমতী। ললিতে ও বিশাখে ! তোরা যে 
বড়নিশ্ন্ত হোয়ে রলি? শঠের কপট 

বিনয় বাধ্য আমার কাণে যেন বাণের 

মত বিধূছে, ত্বরার় কোরে লম্পটকে বের 
কোরে দে | | 

ললিতা | 'ওগেো] ষথেশ্বরি ! আমরা তোদের 
ভাব কিছুই বুঝিতে পারিনে, আমর! তোর 
নিতান্ত অনুগত সহচরী কাজেই যা বোৌললি 
তাই করি, ক্রেকৃষ্জকে সম্বোধন পূর্ব্বক) 
ওহে'রাধারমণ! বুধলেহ রাধার মন ? এখন 

এস্থান হতে প্রস্থান কর | 

স্িকৃঞ€। শুহে ললিতে ও বিশাখে! তোমরাও 

কি কঠিন! হোলে ? 
শুন টতুর| ললিতে ! তব'উচিত বলিতে 

আঘার হোসে রাইকে দুটো কথা) 
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না বুৰিয়ে প্রাণেশ্বরীঃ, অকারণ আন করি, 
সাধে মোর দেন্ মনে ব্যথা । 

ললিতা | ওহে নটবর! তোমার হোয়ে ছুটো 

কেন, দশটা বোলছি, তুমি শ্ীরাধার চরণ 
ধোরে বোসে থাক,আমি একবার সেধে দেখি, 
না হয়,তুমিই কেন একবার সেখে দেখ না? 

উরু । ললিতে! ভাল বঙ্লোছো তবে তাই 
করি (শ্রীরাধার চরণ ধারণ পূর্বক) অরি 
রধে মুগ্ধ ময়ি মানমনিদানৎ নিজ দাঁদ 

বোলে ক্ষমাদে রাই। 
ললিতা । ওহে রাঁধাবলত ! বুঝেছি এ সাধা- 

রণ মান নয়, একটু র৪) আমি ছ্ুটো৷ বোলে 
দেখি ঃ ওগো! রাখে ও নিধৃছুখি ! কি জন্য 

বজজরবুকীর মত ধোমুগ্ধী হোয়ে বোসে 
রইলি একবার বধূর পানে ফিরে চেরে 
দেখ্ দিখি_ 

ক্াগিণী শর্ট] তাল খয়়া |: 

ওকি কেউ মর পো রাঈ, তোর $ '. 



৪৬ বিচিত্ত দিলাম | 

কীদাস্লে গোন্সার দেখে কাটে, যে অন্তর | 

সুএ দেখ, করিন্দ মিঞ্চন নয়ন-ধা রায় ধরা, 

দেখেকি ওঘুখ যায় ধৈর্য্য ধরা 

 ক্বাচপ খর ধর, শ্যাম কলের, . 

“যেন” বাছু-ভয়ে সুধাকর | 

স্যার জন্য কুলমান সমুদয়, 

উপেখিলি গুরুগঞ্জনার তয়, 

ওকি সেকি নগ্ন, যদি হয় একি উচিৎ হুয় | 

“তোর” সাধের গোকুল-শম্পী কেঁদে যে আকুল, 

এ মান্সাগরের নাই কি রাধে কুল, 

শেষে একুল ওকুল, হারণবি হুকুল, 

মুখের ঢুকল ফেন্সে দাথে ধর্ ধরু॥ ১ 

স্্ীকতী| ওগো ললিতে ও অৰোধিনি ! তৌরা 

মর্মানা জেমে অমন আলগা সাধা আর 
সাধিস্নে তোরা যাই কেন বলনা, আমি 
তোদের কথা শুনূবো না 

যে? ফিয়ে আমার কোলে,কীদে চন্দ্রীবলী বোলে; 
কি বোলে ছেখিৰ তাঁর মুখ; 
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একে ছুখে মরি জ্বোলে তোর! .আবাঁর সে অনলে, 
স্বৃত-গ্ডেলে দেখি কৌতুক | 

ললিতা । ওহে নাগর! তোমার প্রেয়দীর 
কথা ত শুনলে; আমার আর'অপরাঁধ কি- 
তোমার রোদন হোলো অরণ্যে রোদন। 

কিছুতে হের্ব্বেনা রাই তোমার বদন ॥ 
মে যদি না কাদে তুমি যার লাখি কাদ । 
রোদন সম্বরি হরি ! ধৈর্ষ্যে মন কাঁধ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ | ও বিশাখিকে! তুমি যে দেখি 

একটা কথাও বোলছে। ন। 
কণ্পলতিকা বিশাখা! ! তুমি কি হৌলে বি-শাখ। 

তাপিত সথারে ছায়াঁদানে ; 

সময়েতে বন্ধুৎহয়।। অসময়ে কেউ নয়, 

রাহুগ্রস্ত শশীতে প্রমাণ । 
কোথা ছুটে বোলে কোয়ে, দিবে বিবাদ ভাঙ্গিয়ে 

তোঁমূর] দেখি নাঁচ নেই তালে; 
ধোরতে বোল্লে বেধে আন, কত রজ কোরুতে জান, 

স্বর্গে তুলে মেওছে পাঁতালে। 
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আকাশেতে ফ'দ পেত়ে,পার জাদ ধোরে দিতে, 
কেড়ে নিতে পার পুর্ব, 

যাঁবহ বুদ্ধির উদয়, চেষ্টা পেয়ে দেখতে হয়, 
না হইলে, দোঁষ কিবা কার। 

এ খ্েদ রহিল ভ'রিঃ থাঁকৃতে তোসর! কাগুারণ 

কুলে তরি ভূবিল আমার, 

কাছে থাকতে ধন্বস্তরী,. দন্ত-ুলে যদি মরি, 
কে করিষে তাঁর প্রতিকার । 

বিশাখা | (চিবুকে হর্জনী প্রদদানপূর্ব্বক) ওমা, 
আমি কোথা যাৰ ওহে শ্যামনুন্দর ! আগা- 

দের বৃথা অনুযোগ কর কেন তোমর। 

দাধে সাধে ছ্ুজনে বিবাদ কোর্কে, আমরা 

মাঝে থেকে অহ্যোগের 'ভাগী হব, এওত 

দেখি মন্দ ময়। 

স্ীরুঞ্চ। বিশাখে ! তোঁমর! আমার মর্থ জান 

বোলেই তোমাদের এত কোরে বলি, ভাতে 

“কে রাগ কোরো. না,'ভোমর। যা বোল্ৰে 
আমি তাইই কোর্সেব1)- 
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,  স্বকার্ধাযুদ্ধরেহ প্রাজে। কার্্যবহসেন মৃর্ধতী। 
তবে তোমরা! এস আমি ঘেয়ে রাধার চরণ 

ধোরে সাঁধি (চরণ ধারণ পূর্বক) অয়ি রাধে 

মুগ্চ মি দানমনিদানং, রাঁধে | অপরাধীর 
কি ক্ষমা নেই ? 

বিশাখা । মানময়ি! শ্যাম হোতে কি তোর 

মানের মান এতই বড় হোলো? 
(রাখিনী নিম্কুতৈরবী | ভাল খয়র11) 

বিবাদে ক্ষম] ছেক্ষমা দেখে রাধে! 

আমাদের কথ! মান্ মাল. 

ভাঙল নয়, মেয়ের এত অপরিমাণ মান। 

»যার পায়ে সমর্পিলে কুল মান, 

সে ধর্রিলে পায় আর কি থাকে মান, 

পরিতরি মন, রাখ হরির মাধ, 

ভাবিসনে ভাবিস নে ধনি ! শ্যামেরই সমান মনি | 

_-চরণতলে পড়ে শ্টাম্টাদ কাদে, 
ত1 দেখে ভামাদের মল প্রাণ কাদে. 

কিকোরে:কঠিনে ! জািসং প্রাণ বেধে; . 
৫ 
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লা জানি কোল: গ্রছ চোড়েছে তোর কাপে 

»৮এখন” মাঘের ভরে উপেক্ষিলি প্রাণকান্তে, 

কিন্ত শেষে মোর্ডে হবে কান্তে কাস্তে 

অখনান্তে প্রাণান্তে আর পাবিনে কাস্তে, 

এখনও জস্বথর ধনি ! গাঁকিতে অল্মান মাম ॥১ 

_-বে স্বদয়ে তোর শ্যাম রাখিবার স্থান, 

আজ.কেদ সে স্থান মানের অবস্থান, 

কাঞ্চন পাখার স্থানে কঁচকে দিলি কখন, 

তোঁর কি বিবেচনা! কোরেছে প্রস্থান? 

»্পায়ের,নুপুর পরিয়ে গলায়, 

পালার হার কের! পৌরে থাকে পখয়, 

মীনকে ঠেলে পা, শ্যামকে ধর হিয়ায়, 

দিবেন] দিবেনা কভু শ্যাম গেলে জাঁর মান মান |২ 

শ্রীমতী। সখীগ্ণণ ! একী কথা বলি শৌন্্-_ 
আমি অনেক বুঝি তোর! আর আমাকে 

বোঝসূনে এ শঠের কথা আমার কাঁছে 
কালসনে,' আমি কাল-রূপ ক্সার দেখ 
বোনাঃ ওর নামও গুন্বোন1। 
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সাধ কোরে মৌণা কেনা, পোরে. থাকে নাকে, 

মে মোন| কাঁটিলে নাক ত্যাগ করে না কে? 
তাতে যদি মোর দোষ হোয়ে থাকেঃ হোলো-_ 

আত্ম-জন ছোয়ে নবে কেন এত বলে! ? 

বিশাখা। 'ভাল ভাল সকলই দেখা যাবে-_. 
মিছে বাদাবাদি কোরে করলি সাধাসাধি। 

খানিক পরে দেখবো! আবার ষত কীদা- 
কাদি। 

ললিতা । ওহে বংশীবদন | স্বচক্ষেক্ সব্ 
দেখ লে? এখন স্বশ্থানে প্রস্থান কর, আর 

মিছে সাধায় ফল কি? 

রীক্ষঞ্ক। ললিতে ! নিতান্তই যেতে হোলো? 
তবে কি বিধুম্খীর দয়া হবে না? 

বিশাখা | হ্যা হে তবে এস গিয়ে ভ্রুকষ্ের 
কিঞ্চিৎ দূর গিয়া প্রত্যাগমন দর্শনে) ও কি 
বধু! আবার যেএলে? 

জীকষঃ| বিশাখে! এই যে তুমি কোলে এস 
গিয়ে তাইতে আমি এলেম । 



৫, বিচিত্র বিলাঁ। 

বিশাখ!। ওহে রসরাজ ! ছি হি এখানে. থেকে, 

আর কাজ কি, ভোষার কি লঙ্জা নেই? 
জকুষ্ | বিশাখে ! তোমরা এল গিয়ে বলো, 

এতে থাকতে ৰোল.ছে৷ কি যেতে বোল হে! 
তা কেমন কোরে বুঝ বো ?-- 

শ্রীরাধার পদ ছাড়ি নাহি চলে পদ, 
যেতে নারি রৈতে নারি এ বড় রিপদ | 
নয়নের নীরে পথ নিরখিতে নারি, 

কেমনে মাইর ঝলে। উপায় কি করি। 
বিশাখা! । আহা মরি মরি, প্রাণনাঁথ ! চোৌঁকের 

জলে পথ দেখতে পারছোনা! মেজন্যে 

আর চিন্তে কি, এস এস আমরা না হয়, 

তোমার হাত ধোরে কতকদুয্ থুয়ে আস্হি। 

জীকৃফ | (জেস্রে বর্ষণ পৃর্ধাক বাহুদ্বয় উত্তো- 
লন করতঃ 1) 
(রাগিণী মনোহর সহী । তাল লোঁফা |) 

কায ছায় কোঁথ! বারে, 

প্রেমময়ী রাই বন্দি আদায় উপেক্ষিল! 
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''(গঙ্গীদ স্বর) ললিতে ও বিশাখে ! তোমরা 

কি আযায়ভাকহো ? 7 
ললিত | না আমরা. ডাকিনি 
শ্রীকৃষ্ণ । (পুর্ব চতুদ্িক নিরীক্ষণ পূর্বক) 

' "ছায়ায় কোথা যাবরে? 

প্রেমমরী:রাই. যদি উপেক্ষিল। 

: বদ উপেক্ষিরনিধুসুথী, 
৩বে আমি কোথ! যেয়ে হব দুখী । 

(প্রকৃত স্বরে) মধীর্ষণ: তোমরা--আমাকে 
কি জন্যে ডাকলে, তবে কি আমি 
আমকো ? | 

বিশাখা । ওষ্চে, আঁষরা আর তোমাকে ডেকে 

কি কের্বো তুমি কি স্বপন দেখেই ? 
আীকৃষ্ণ | (পু্র্ববার)' 

হায় হায় কোথা যাঁররে?' 

ঠ্েমময়ী রাই'মদি আমা উপোক্ষিল। 

ভ্িভুধনে বিনে রাই, 

আমার ঈড়াবার স্থানঃলাই। 



৫8. হিচিজ্ি বিলাল 

(প্রকতম্বরে) সর্ধীগণ ! তোমরা যেন. কাথে 

কাণেকি বলাবলি কোর ছে বুঝিহি আর 
আমাকে ডাকৃতে হবে'না এই যে আমি 
আপনিই আন ছি। 

সখীগণ। ওহে, তুমি কোথায় আমবে? ন! 

হয় আমরা তে।মাকে ডাকলেমই বা কিন্তু 
সে যে ভুলে৪ তোমার পানে চায় না। 

শরণ | (পুনর্বার) 
হায়রে কোথায় যাঁবরে? 

প্রেমমধী রাই ঘণ্দ আমায় উপেক্ষিল। 

আমি রাধাসরোবরে যাই, 

জলে প্রবেশিয়ে প্রাণ ভুড়াই। 

(প্রকৃতস্বরে) সখীথণ আমার বোধ হোচ্ছে 
প্রেমময়ী আমাকে বিদায় দিয়ে এখন যেন 

কাদছেন, একবরে 'দেখদেখি তা হোলে 
আমি গিয়ে তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। 

সখীগণ ।না হে নাগর! সে পাষাণ-বুকীর মন 
এখনও নরম্ন হয়নি |: 
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শ্রীকৃষ্ণ | (গশ্রবর্ষণ করতঃ) সখীগণ ! তবে 
আমি বিধায় হোলেম, আমার অদৃষটে ঘা 
আহে তাই হবে_কিন্তু 

দেখো দেখো রাইকে রেখো! সবে দযতনে | 
আমার বিরহে যেন ন! ছাড়ে জীবনে | 

: শ্রীকষ্ণের প্রস্থান । 

ধযপেআইরজতান 

পটক্ষেপণ| 



তৃতীয় অঙ্ক 1 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। |. 

নিধুধন | 

ললিতা। বিশাখে! হায় হায় দেখলি ত 

বিধখীর কি নিষ্ঠরতা। 
বিশাখ। নথি! ওকথা আর বলিস নে, এসকল 

দেখে শুনে আমার মন ষে কেমন হোয়েছে, 

ত। আর বোল.তে পারিনে, ছি এমন কি 
কোর্ে আছে? যা চ্োোক যদি মে ছার 
মানের উপরোধে শ্যাম হেন ধনকে অনাসে 

বিদীয় দিলে তবে চল আমরাও আজ 

বোলে কোয়ে বিদায় হইগে। 
মখীগণ। (বিষগ্রমুখে) ওগে। ! ভাল বোলে- 

ছিস যার শরীরে দয়ামায়। নেই তার 

কাছে কি থাকতে আছে? (্ীরাধার নিকটে 

গিয়ে) ওগো রাধে! তুমি কিন্তু আচ্ছা 
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মেয়ে যাঁছোক বলি: হা গ্বৌ তুই, এপা- 
হাড়ে মান কার কাছে শিখোছিস 1 

(রাশিশী জংলাট 1 ভাল বরণ খয়রখ1) 

বু দেখি মাই শুমি দাই ওস! মেয়ের এমম দারুণ জিদ্ধী। 

খাযামকে কণদালি, কত পায়ে ধোরে সাধালি, 

“ও মানিনি 1” ভিবু ক্ষমা] কোর্লিনে মান, 

কেখল মানে মানে কোঁর্লি মানেরই বৃদ্ধি ॥ 

» প্রতি ঘরে ঘরে বেন! মান করে, 

অল্প সাধাইয়ে সবাই ক্ষমা করে,তা। কি জান্তে পাঁরে পরে 
ও তুই বিপক্ষ হ'সাঙ্গি, স্বপঞ্ষ ভাসালি। 

তোরে কোন মানিনী দিয়েছিলো এ বুদ্ধি । 

_-এ গোঁকুলে তোরে মানে যার মানে, 

তারই অপমান ফোৌঁরুলি ছয় মানে, 

চোড়ে মন-বিমাঁনে, কথা যে লা মনে, 

ধিক ধিক ধিক সে মানিনীর মানে 

স্ তুমি খাক ধনি নিয়ে তোমার মানে, 

আমর] এখন বিদায় হইগো মালে হানে,» 

এ দুখ কি প্রণে মানে | 



৫৮ বিচিন্তব বিলা। 

. ও তুই ভু সনের দীয়, গান দিলি বিদায়, 
|... “তোর ত” হোলে রয়ুদায় কামনা সিদ্ধি ॥১ 

ভ্রীমতী.। . (চম্কিত. হোয়ে). দখিগণ ! কি 
বোললি আমার প্রাণ বল্পত কি অপমান 

মনে কোরে কুঞ্জ হোতে চলে গিয়েছেন? হায় 

হায় তবে আম্নি কি কোর্তে কি কোরলাম | 

ললিতা। রাধে! শাস্ত্রে বলে যে ভূতে পশ্যস্তি 
বর্ধরাঃ তোঁকে সুবেখিনী কে বলে? 

আমিত দেখি তোর মত অবোধিনী 
ব্রিভুবনে নেই; পুরুষ হৌক আর নারীই 
হৌক যে পরিণাম বিৰেচনা না করে তার 
আবার কিশের বুদ্ধি। 

শ্রীমতী | সধগ্ণণ ! আমিত কাক ভালই করিনি 
তাল তোরা আমার গ্রাণসখী হোয়ে 
শ্যামকে ছেড়ে, দিয়ে কিঃ কাজ ভাল 

কোরিছিম | যাঙ্বোক, এখন কৃ বিনে 

আকার, প্রাণ, যার, তাকে একবার দেখায়ে 

আমার প্রাণ দান কর | 
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ললিতা | রাষে”ও ফপর্টিনি] তোর সুখে এফ- 
ধান আবার মনে একখান তা আমরা কেনন 

কোরে জান্বে! কৈ এমন কথা ত কিছুই 
বলিনি যে আমি মানের তরে যাই কেন 
করিনে ভোর! শ্যামকে ধোরে বেঁধে 
রাখবি, আমরা ভ তোর পর নই, আঁমা- 
দের কাছে মনের কথা খুলে বোললেকি 

দোষ ছিল-- | 

(রাঁগিণী জংলাট। স্তাল লোফ1।) 

বল্ দেখি ও বিধুমুখি | 

আমাদের আর কোর্ডে বোলিসবাঁকি$ 

কোর্সে! কি গে সখি ! 

“করবার” আছে বা কি ধাকী, 

যখন য1 বোলে থাকি তাইত কোরে থাকি | 

সারে ন1 দেখিলে প্রষগে মরিস্, 

তারে দেখলে কেন এমন কোরিস এ বাঁ কি॥ 

(ভাল খয়রা) 

_ যখন বোলিন মানেরভরে, শ্যামকে'দে খাইকোরে, 



৬০ ্ বিচিন্রবিলাম 

গগে ও মানিনি কথা শুনে গ্যানাগের প্রাণ বিদরে। 
তখন করি হি ও তোর অনুরোধে - 

--ঞ তোর কোপ দেখে বলি যাও হে, 

যাঁওছে যাওহে বধু! তোমার প্রমময়ীর দয়া হবে ন।, 

মনে ষে পণ কোরেছে-কাল রূপ আর দেখবে না 

খোল্পে কথ! রাখবে নী) নাগর যাও হে; 

শুন নয়ন-জলে ডেসে ঘায়-_- 

ও তোর নীলগিরি ; হা কি সহ! যায় ? 

'ভবু চোককাণ মুদে শ্যামকে দেওয়া] গেছে বিদায় 

মেআদরের ধনে॥ 

্ ভখন উপেক্ষিণি কোরে অপমান, 

«এখন বলিন”শ্যমকে এনে আমার বীচ গ্রীণ,এ ব1 কা 

বিশাখা । ও মালিনি ! তোর মানে অপমানী 
হোয়ে, শ্যামটাদ বদি বিদায় হোলেন 
তবে আমরাও তোকে প্রথাম কোরে মানে 

মানে বিদ্রায় হোলেম। 

শ্রীমি। 'পখিগণ। তোরা আমাকে কি দোষে 

. পরিভ্যাঞ্থ করিব ? 



তৃতীয়: অঙ্ক ৬১ 

ললিতা । :কাঁজেই.যে যেতে হলো. : 
মুক্তার বেহোগে সৰে সুতা গলে পড়ে 

মুক্তা ৰিনা সুঘূস্তা.কে অদূর করে? 
শ্যামের আদরে ছিল আদর বায় 

দে যদি চলিয়ে গ্েল'কি ফল থাকাক়। 
চিত্রা । রাধে বৃথেশ্বরি | প্রণাম হই। তবে এখন 

বিদায় হোলেম | 

লবজ্গলতা। ওগে। মানমধি ! প্রণাম করি, তবে 

.. আমিও চোলেম।, 

জ্ীমতী। (অশ্র্বর্যণ করতঃ) নঙ্গিনীগণ ! 
প্রাথবললভ আমার ছেড়ে, গেল, আবার 

* তোরাও দেখি যাত্রা কোরে পথে দাড়ালি 
তবে ক্ষণেক বিলম্ব কোরে অভাণিনী রাধার 
মানের মরণটা দেখে ঘা! ৮৮ 

রন্দা। (অকল্মাৎ কুঞ্জীজনে প্রবেশ পূর্বক 
নাঁসিকাপ্রে তর্জনী দিয়ে) ওষা ওকি? 

ওললিতে! আজ কুঞ্জের মধ্যে” কিসের 

কান্নাকাটি দেখি-?. 
০ 



৬২ নিশি শিলস 1 

ললিতা 1 ওগো, সঙ্গে “ ভাল সময় এমেছঃ 

ওরাথ। আর জুখাও.কিঃ একি কামার মত 

কাম1? এসব সাধের ম্বানের কানা। 

রন্দা|। তরু ভাল,.নাধের কাক্সী হলেই ধাঁচি 

(শ্ীমতীর চিবুক খারণ করতঃ). রাধে! 
ওকি? মান, না আছে কারনা, তাঁতে কেন 

কান্া 1 
(রাশিণী সিন্ধুড়া। তাল.একতাল11) 

বিদুষুখি ! ওকি দেখি ছিছি দিস কিকারণে 
মণনকোরেছিম্ খুব কৌরেছিসি, তাতে ভয় কি-- 

ততে লাজ কি; “ধনি 1” আপন ন্বাথের সনে। 

(খয়র1 1) 

_ গেছে যাঁকৃনা কেন, কোথা বা যাঁকে, 

ক্ষণেক পরে তাকে দেখতে গাঁবেঃ . 

তেক্সি কোরে আধার এসে-_লৌীবে-_ 

রাই বখি রাই বাথ বৌলে-"ভোর চরণ ধোরে ; 

জরবলাযর় কিবল' আছে মান বিনে) 

খান রাঁখিতে কার মানাই যে মননে, : 



ভ্তীয় অঙ্ক । 

কদাচিৎ তাকে ধেয়ে আন, বিনে, 

তথাপি সে বধু, তোর বিনে জান বিনে ? 

উপেক্ষিয়ে পুন তারই অস্থেষণে, 

মান ঘুচাতে স্বয়ং কেন যাবি বনে, 

ক্ষণেক বোসে মানে মানে, 

দেখ ন! কেন, মে শঠের আচরণে ॥ ১ 

_-পীরিষ্ঠি ব্লতন, হোলে পুয়াতন, 

আর কি তেমন খাঁকে গৌ যতন? 

মাঁনেতে পে প্রেম করেতে মতন” 

মকর-কেউন হয় চেতন; 

ছেন মানে যে তুচ্ছ করি মাঁঞ্ছে 

দে পীরিতি-রীতি কিছুই না জামে; 

রদিকে কি মানে, মানের অপমাঁদে 

ক্ষুধী'বিপ্ে সৃধায় কে বারে যতনে $২ 



চতুর্থ অঙ্ক ৷ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক| 

রাঁধাকুণ্ডের তীর 

কুন্দলত! ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 

রাধা-উপেক্ষিভ হবি, রাধাকুগড তীরে 

রাধা রাধা বোলে ভাঁমে নয়নের নীরে | 
হেন কালে কুন্দলত। তথায় আলিল। 

রাধাকান্তে দেখি কান্তে বৃত্তান্ত পুছিল । 

কুম্দলতা। দ্বেবর | এ আবার কি ভাব দেখি 

আঁহা নয়ন জলে ষে শ্যাম শরীর ভেঙে 

গিয়েছে এর কারণ কি বলে। দেখি ? 

শ্রীরু্ণ | ওগে। কুন্দলতিকে ! এস এন তোমাকে 

দেখে আমার অনেক ভরসা হোলো,আমার 

ছুঃখের কথ। বলি শোন-_ 

« (রাগ্নিণী ক্ষয়জয়স্তী । তাল খয়র। |) 

ওগো কুন্দলন্তিকে! আজ্ কিগতিকেঃ 



চনুর্ঘ অঙ্থ। ৬ 

পাব জমতীফে থলে! সে উপার। 

“মে না হোলে জগম, ঘৃয় অধলন, 

ছেরি সব শৃজ্য ম্রাখ নুষি হায় ॥ 

স্০ «আঘাঁর” মনে উপজন্ন মনেকপ তিতিক্ষা, 

নাহি গালে প্রানে ময় প্রতীক্ষা 

গৰরং” ছিয়ে বক্ষে কর, ভার পরীঙ্গণ কর, 

জীবন রক্ষা কর মিদাইয়ে ভীয় ॥ 
মান শান্তির যক্ষ ছিল স্পা, 

মে লব উপায় আজ.ভোলে। গো। অপায়; 

দেখে নিরুপায় ধরিলাম ছুপায়, 

তবুধনী নহি মানে না পায় | 

স্বিন! দোষে মোরে উপেক্ষিল রা, 

তরু নিলাঁজ প্রাণ কাঁদে বোলে রাই, 

4এখন” ছ? রাই হা রাই কোরে, প্রাঁণ যদি হারাই, 

'্ত। হোলে” ধ।চবে ন) যে রাঁই, ভাবি তায় ॥১ 

তুমি হও আমার দ্যেস্ঠ-ভরাতুজায়া, 

জানি আমার এতি ভোঁমার বড় মায়।) 

আজি এ বিগদে হইয়ে মহা 



৬৬ বিচিত্র বিলাস | 

প্রকাশিক্কে চিরগত মায়া । - 

স্তোঁম। বিনে মনোহ্ধ ঘলি কায, 

শপথিয়ে বলি ছুয়ে তব কায়। 

এখন রাধার মলের দায়। এ দেহ বিকাঁয়, 

জন্মের মত কেনে। দিয়ে রাধিকায় &২ 

কুন্দ। রলময় | স্থির হও, চিত্তে কিআমি এখ- 

নই তার উপায় কোর ছি,_-কিন্ত তোমাঁকে 
অন্য বেশ কৌরতে হবে; 

শরিক । ওগো ! ভুমি যা বোলবে আমি 
তাইই কোর্বোও 

কুদদ। তবে আর ভাঁবনাই ক্ষি-- 
(রাশিদ জয়জয়ন্তী। তাল খয়র11) 

বলি শুন ছেলাগরঃ রসিক সাগর, 

_ 'নউবর শিরোমণি। 

নে মাঁনিনীর মান, তাঙ্গিতে এই সন্ধান, 
সাজতে হবে তোমায় নবীন রী | . 

চড়া খুলে চুলে ধাধিয়ে কবরী, 

নি “থী পরাইঈৰ লীমন্তের পরি, - 



চতুর্থ জহক। ষ 

পদিৰ” চন্দনের কিন্দু-্বিন্রিগরদিন্ুঃ 

“তাকে” সিজ্গরেরবিন্দুপ-জিনি দিনদণি, | 

-পরিহর পরিহিত পীতাহ্বর, 

এ বিডিত্র:সাী পর পীতান্বর ! 

কদন্ব-যুগলে করি গয়োধর, 

কাচলি ধাধিয়ে আবরণ কর। 

সবেণু ছাড়ি বীণ! করিয়ে ধারণ, 

চল জগ্রে বাঁড়ায়ে বাম চরণ, 

দেখে রমরাঁজ, চতুরা-সমাজ- 

মাঝে বেন লাজ ন! পাই গুণমণি।১, 

জ্রীকৃ$। কুনবেলি | নারী সেজে যদি প্রাণে- 
শরীকে পাই, ত, আমি এখনই সাজছি, 
নারী সাঙ্গ্তে তআর চুড়া -বাশী লাগে 
না, তবে এসকল এই তালের শাখায় 
রেখে দি চেঁড়। বাঁশী স্থাপন) এখন কি 
কোরতে হবে বল। ৃ 

কুন্দ। ওহে! এসকল ব্যস্ত হওয়]ুর কাজ 
নয়, অত্বি নাবধান হোয়ে নাঞজাতে হবে 



৬৮ বিচিউ দিস্গ/স | 

কারণ 'ভাগ্না বড় ছুচেদুরা) হঠাই যেন 

বুঝতে না' পায়ে; তধে এম লাজিয়ে 
দি গে__ 

(উভয়ের প্রস্থান ।) 

পটক্ষেপশ। 
০০০ 

দ্বিতীয় গর্ভাসঙ্ক | 

শ্্রীমতী। ওগো! বন্দে! তৃমি বোলে ছিলে 
যে ক্ষপেক পরেই শ্রীগোবিন্দ আসবে 
অনেক ক্ষণ ছলে! কৈ, সেত এখনও 
এল না? 

বন্দ । রাধে! তাইত তাবৃছি, এত বিলম্ব 
হোলে! কেন 

জমতী| বৃদ্দে! আমার মন কেন এমন অধৈর্ধয 
হোয়ে উঠ্লো, রেন্ের হস্ত ধারণ পূর্বক) 

(রাগ ধলস্তভ। ভাল মধ্যমান 1) 

বাজ খে! নদে! বুজ্দাবদে বধুর লন্বেষণে। 



চতুর্থ অঙ্ক । ৬৯ 

“আমার” বিলগ্ব জার মাড়ি হে, গুণ মম ঘতে, 
হুক বিয়হ ই্াখীনে 

[আমি জ্বলে যে ধৌলাম গো--ও সে শ্যাম-চন্দ্র বিনে 1১ 

যাঁর গরবে গরব করে সদা হই মানিনী; 

হোয়েছিল কি কুমতি, তাঙারই মিনতি মতি, 

মাঁমের ভরে ঘানি-নি মানিনী, 

[আগে জান লে এ মান কৌর্ভীম না শো” 

আমি মানে মাধৰ হায়ালেখ শো--1২ 

'যে মুখের লাগি ব্মামি পকলই হারালেম,। 

আমি এন্সি পাষাপবুকী, সে মুখে ছোয়ে বিমুখী 

সুখ তুলি বারেক মা চাহিবেম, 

ধৃকত সেধে সেধে কেদে গেল 

কেম ফিরে না চাহিলেম”- 
“কেন” সুধায় গঁরল গিশাইলেমী] ৩ 

রন্দা | (ছ্বগত) শ্রীরাধার 'ষে রূপ ভাব 

দেখছি তাতে ত্বরায় শীকিধণকে না'পেলে 
অনায়াধে জীবন ত্যাগ কোরত্ডে পাঁরে। 

প্রকাশো) রাধে! এত অধৈর্য ছোন নে, 



9 বিচিন্ত্র বিলাম। 

এই আমি তোর শ্যামকে আন্তে চোশলেম। , 
(শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে গমন |) 

(রাঁশিণী জংলাট | তাল খয়র11) 

ুড়ে দ্বন্দ বৃন্ধান-চঞ্ঞে, বৃন্দাষলে বনে বনে | 

[এ যারে দক্তী দ্াবাদগ্ধ মৃণ্ীর মত] 

-_দূতী ধা ধ! করি ধায়, ইতি উতি চায়, 

চপল চকিত নয়নে | 

-ধুঁড়ে শিরি গোররধান, নিকুঞ্জ-কানন, 

মঘুবনে লিধুবনে মঘনে ॥ 

রন্দা | স্বেগত) ভাল, একরার কেন উচ্চম্বরে 

ডেকে দেখিলে ক জানি যদি রাধার মান- 

কৃত নিদ(রুণ ব্যবহারে মনে স্্ণা বা অপ- 

মান বোঁধ হওয়ায় কোন নিবিড় বনে ৰোসে 

থাকে; অথবা! কেগন কোরে মানতঙ্গ 

করবে এর উপায়ক্ছিন্ত! কোর তে কোর তে 

'নিদ্রিত হোতেও পারে | (উচ্চ দ্বাবে'অক- 

রুণ আহ্যাঁন) 



চুর্ঘ অস্ক। ৭১ 

“... "(বীগিধী ধঙ্ছোছর সহী তাল'লোয়া 1). 

কোথা বলেছ এব আধার 'আাধবললভ 1. 
আর মানিনীর মাম মাই... 

তোমার আর লাধ্তে হবে না ছে, 

বধু! ভয় লাই কিভুকোরেঃনাছেও 

_ আগে উপোক্ষিল মানের ভরে, 

এখন?) না দেখে সে প্রাণে মরে, 

[দে ষে'তোমণ বিনে জানে ছা হে]॥ 

অন্বেষণ করি রৃন্দ। গ্রেখকিন্দ না পেয়ে 

যুগলকুণ্ডের টে উত্তরিল গিয়ে ঃ 
শ্রমযুক্ত হোয়ে বলি তমালের 'তলে . 
'দ্যাখে চূড়া বাঁশী বাধা আছে তার ভালে। 
দেখিয়ে বৃন্দার মনে সন্দেহ জক্মিল; 
রন্দাবন'চন্্র বুঝি কুণ্ডে বাপ দিল 
হাহাকার ফোরে কাদে ' কোথা কৃষ্ণ ঘোলে। 

ভানিল রক্দণর সুখ নয়নের জলে | 

রন্দা। (েমালে" চূড়া বাশী ভ্রমন ক্র্শনে) 
ওমা এ আবার কি হবে কি,রাঁধা বলত 



ণ২ বিজিত্র বিলীস। 

এই রাষাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জীবন পরি- 
ত্যাগ কোরেছে» এই. জন্যেই কি কোন 
স্থানে তাঁর জন্ধান পেলেম না, হায় | হায়! 
কি সর্বনাশ হোলো, (শ্রীমতীকে উদ্দেশ 
কোরে) আহা, কৃষ্ণপ্রিয়ে! এতদিনে বুঝি 

তোমার সকল দৌতাগ্য ফুরাল,_ 
(রাঁগিণী মনোহর সহী। তাল লৈঃফ|1) 

কি বলিয়ে ঈীড়াৰরে যেয়ে প্রেমময়ী প্রীরারিকার সম্মখে। 

স্হায় হায়, আঁমি নিতে এলেম শ্যাম নুধাঁকরে, 

[রাছিকে কন্তই আশা দিয়ে] 

, এখন যেতে ছোলো স্থুধা করে ॥ 

| (তাল খয়র11) 

যখন মুধাইবে সুধামুখী রাই আমায় 

[মরি হায়রে] তখন কি ধন দিয়ে আমি বুঝাব-রাধায়। 

“রাধার” প্রাণ ভুড়াবার ধন, যেই কষ্ধন-_ 
সে ধন বিনে কি ধন আছে বন্গুধায়। 

হায় হান, আলাপথ চেয়ে রাই রোয়েছে বসি, 

“ভাবছে” কতক্ষণে বন্দে আনবে কাল শশী; 



চতুর্থ অয় ৭৩" 

ভাতে আমি অভপগিপী, হোয়ে/কাল-মবগিলী, 

কেমনে দংশিব-ভায়ে বুজে পশি 37777: 

- না গেলে খ$কিবে আম্মার জামার আশে, 

যেতেও শঙ্ক|। করি রাধার প্রাণ-নাশেও 

«এই” চূড়া হাশা হেরি, প্রাণ তাজি পারী 

“এত” সুখের হাট বুঝি অকুলে ভাগায় | 

(তাঁল লোফ। 1) ্ 

_ হায়রে আমি কিকরিব, কি দিয়ে রাই ধাঁচাইৰ 

[রাই হ্বাচাবার কৌন উপায় যে দেখিনে--- 

হাঁয় হায়, এবার বুঝি কিশোরীকে ইীচাতে নারিলান] 

সহায় রে” এখনই বদ্ পড়,ক'আমার শিক্ষে ; 

[কিশরীর কাঁছে €ষন'যেতে আর হয় না 

শ্যাম-সোহাশিলীর নিদান দশা, 

যেন দেখতে আর হয় ন।]: 

রাই যেন দেখে এ অভাগিলীয়ে 1১ 

বন্দ! শ্বেগত) এধামে ৰোমে 'আরক্ষি করি, যদি 

ব্রজের জীবনধাম-শ্যামচন্ত্রই অর্ভী হয়, তবে 
ক্্রাাধধিকাঁর জীকম যাঁবে এভয় কোরে কি 

৭ 



৭8 বিচিন্ট্িথিলীস। 

করবে ক্চধুন্য জীবন অপেক্ষা তখনই 
মরণ ভাল (চুড়। বাঁশী গ্রহণ পূর্ধবক বৃন্দার 
কুপ্জ ন্ীপে গমন এবং আবধামুধে অশ্রু- 
বর্ষণ।) 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 
শ্রীমতী । ত্যেন্ত হোয়ে) রন্দে! একি? 

প্রাণকান্তে আনতে গেলে, 

কেন কান্তে কাস্তে ফিয়ে এলে? 

(র।গিনী সিদ্ধু মল্লীয়। তাল ৰপক।) 

ও তাই বল গে! বুন্দে; আন্তে প্রাণকান্তে, 

গেলি কাঁননান্তে, এলি কাস্তে কান্তে কেন, 

কোঁথ! রেখে প্রাগ গোহিন্দে। 

»- সহজে পুরুষ পকষ হৃদয়, 

যম দোয়ে।য়োষে কোরে ফি নির্দয় )। 

. দিয়ে? 'অন্তরৈ বেদ, কোয়েছে তদন 

বিরমবচনঙ্গে ? 
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(ড়া একাল) 

কেন” চিত ন। চক্ষে ঘুগনচরুখী। 

ব্যাখ-শবে বিদ্ধ করিণী ঘ্েন, ' 

জনিবাঁর দে-ব।রিনবিমোচন, 

থিশ্বাধর শকায়েছে কি কারণ” 

[বুঝি ধছে ক্ষি বিপদ, ঘটেছেও 

»- জানিষট-শঙ্কিত বন্ধুব হয়, 

ছেখে যনে হুয় কতই ভাবে দর, 

প্রবাঁশিয়ে যোলতে চাও, কিন্ত নার বোল তে 

বুঝ না সঙ্কে দুগ্রবেদ্দে 1১ 

রন্দা। দৌর্ঘ নিশ্বাস.পরিত্যাগ.পুররক) রাঁধে | 
হার হায়,-" 

শ্রীমতী । হম্তধারণ পূর্বক ব্যস্ত হোয়ে) রৃন্দে! ওকি 
বোল্চে বেরল.তে আবার মৌনী হোলে কেন, 
তোমার ভাব দ্বেখে রোখহোচ্ছে যেমন কোন 

র্ববনাশ ঘে$টেছে, বলি আমীর প্রাণ- 
বলতক্ষে প্লোঞ্সায় রেখে এলে? শীত্ৰ ধল। 

রন্দা। (অআশ্রচ্বর্ষণ করতঃ)শ্যাম”শোহাণিনি | 



৬ বিচিত্র বিলাস। 

আর বললো'ফি এদিনে বুঝি সুখের, 

রদ্দাধন অন্ধকার হোলো-_. 
কিনুধাও হন্দ্রানে | বোলাতে মা পরে অনানে 

সে ফথ। কি কহিষায় কথা; 

ভাঁবি না বলিলে অয়, বলগিলে প্রমাদ হয়ঃ 

এযে বড় শাঙ্কটের কথা। 
রন্দাবনে প্রতিথধন,। কোরে কচ অন্বেষণ, 

কোন স্থানে দেখিতে না'পেয়ে- 
এসে রাধা-কুগ-টে; তমাল গরু নিকটে, 

বসিপাম ক্ষেদাহ্বিত হোয়ে, 

বের্ষি তালের গাছে, চাড়া বাঁশী রাধা আছে, 
কিন্তু নাই মুরলী বদন; 

ভাক্্ল!ম তবে ফি হরি? গোকুল গনাথ করি, 
রাধা-ফুণ্ডে ত্াজিল জীবন। 

দেখে হোলো মনস্তাপ, দিলাম কুণ্ডেতে কাপ, 
তাতে পন চিন্চ না.পাইয়ে-- 

দুখেবুর়, ফেটে; বার হইলাম, পিক্কপায়, 
এলাম এই.চুড়া কাশী নিয়ে॥ 
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উদতী (শ্থিরনয়নে) হায় হার, বন্দে! 
কি বোলে, তবে কিল-স্বেছ্ছি ছা) 

রনদা। (চষকিভ হোয়ে) রাধে ও প্রেষমরি ! 

কি বোল ছিলি বল? হার হায় যা ভাবলেম 
তাই ইলো-_ 
(বাগিণী। লম ঝিজিট তাল একতাল11) 

মবি হায় হখষ ভায়, ল1 দেখি উপাষ, 

একি দায় কি বিদ্ধ, ঘড়িল ; 

এই ঘে অমাধাব-ছুঃখে-আরাধ।র 

প্রাণ বাঁচান ভার হুইল | 

স্০কি জস্ুভক্ষণে ফ্কোরেছিল মাঃ 

কেন নারাখিল শ্যামের সম্মান, 

হায় হায় সে মগ ঞ্হোয়ে? শমন সমান, 

ধনীর মান প্রাণ শ্যা, সব নাঁশিল | 

_ছাঁয় এ দারুণ দৃতী খি বন্দ করিল, 

হায় বিলগ্থাদে কি জন্বাদ ফিল, 

হায় কি বাষে আজ বিযাদারটিন্ত . 

হায় জগৎ ভরি কলঙ্ক রটিল। 



৮ বিচিত্র বিপাদ। 

স্হীয়'রে আজ অবধি ভাঙলো প্রেমের ছা, 

ঘুচে গেল গোদের লব ঠা নাট, 

হয রে নুষৈর ঘরেলীগিল কফবাট, 
অকুল দুংখার্ণবে গোঁকুল তাঁসিল ॥ ১ 

- হায় প্রবল হেয়ে বিচ্ছেদ ছুতীন, 

ধিধুমুখীর গুকাল বিধু-্জাবম, 

হায় লেগেছে যে, দশনে দশান। 

নানার না হয় শ্বাস নিঃলবণ | 

সভায় য়ে খে রাই মৌদেব সবার নয়নতারা, 

আজ স্থির হোঁলো তাঁর নয়ন-তাঁরা, 
এত দিনে লবে হৌলেম রাই-ছাঁরা, 

হাঁষ রে দিকে বিধি পিধি ছোরে কি দিল ॥ ২ 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 
শ্যামল! । (স্বগ্) প্রাঁণাপ্রিক। পাধিকষাকে অনে- 

কক্ষণ দেখিনি? যাই একবার কুপ্জে গিয়ে 
এদখে আমি (কুঞজদায়ে "আর্সিয়া ক্রন্দন 

শব শ্রবণ পূর্ধবক) ওমা এ ঘ্সবার কি শুনি 



চত্তর্থ অন্ক। ৭৯ 

এরেদেখি রোদছের ধনি লা আনি ধনীর 
আজ কি, বিপদ" ঘটেছে $ কাঁধার 'ফলট! 
কি হাতে হাতেই পেলে । 

ললিতা। কে গো শ্যামলে? এস এন ভাল 

সময় এর্দেছো আমবা আজ বড় বিপদে 

পোড়েছি। 
শ্যামলা । ললিতে। আঙ্গ যে কোন বিপদ 

ঘটেছে, তা ক্সাঙ্গি 'বাড়ী:থেকে কেরতেই 
জান্তে পেরেছি । 

ললিতা। বৃথেশ্বরি | কেমন ফোয়ে তুমি জানতে 
পারপে? তবে কি শুঁফিএই মন্বাদ শুনেই 

শ্যামলা | নাগোতা নয়, সারের কাজ- 

কর্ম পারা হোলো সখ ন... 

ভাঁষ্লৈম প্রাঁণাধিকা রাই, সারাদিন দেখি নাই, 
আনবে! বোলৈ বাড়ালাম পা, 

টিকটিকী টা পথে থেকে, 
টিকৃটিক কোরে উঠুলোগডেকে, 

ভযু এলাম না মানিয়ে তা। 



৮৪ বিচির বিলাস। 

ভাঁইতে রলে--“বাষ1 মা ।ফলেড আধা 
মে ঘষে 'হোক্ গ্লল'ষোগেব কারণ কি শীঘ্র 
কোরে বল। 

ললিত 1 "ওগে ! তবে গুন-- 

মান কোরে মালিশী মাধবে উপেক্ষিল_ 
তার অন্বেষণে বৃন্দ! বনে গিয়ে ছিল, 

অন্বেষিয়ে কোন স্থানে কচ দ| পাইল, 

কুগডারণ্য হোতে চূড়া বশী এনে দিল, 
ত। দেখিয়ে বিধুম্বখী করে অশ্ৃতব-_ 
অনুরাগে তঙু বুনি তোজেছে ঘাধব। 

শ্যামলা । এই ম্সনিশ্চিত বার্তা শুনে এতদূর 
শোকার্ত হওয়! ভাল হয় নি, তোম্নাদেবই 

বা'দোষ কি” মানুষের চিত্ত ম্বতাবতই 
অনিষ্টশঙ্কিত, ভাল হোক, আর মন্দ হোক্ 

_মন্দটাই এসে জাগে মনে উদয় হয়; 

যা হবার তাহোয়েছে একর" এক কর্ম 

কর”অমি বাইকে কোর্লে' কোরে বপি। 

তোমরা “রাধে ভোর প্রাথ বলত এসেছে” 
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বোলে উচ্ষম্বরে ডাক $ক৷ হোলেই রাই 

এখনই সচেতন হবে। 

ললিতা । বিশাখে! শ্যামল! - বেস, পরামর্শ 
কোরেছে; দে ঘেমন' বুদ্ধিমতী তাঁরই মত 
কথ বটে, তবে এনো তাই করা যাক 
শ্যামলার অঙ্গ, শ্যাষ সন গুণ ধরে, 

পরশে বুঝিবে ধনী, শ্যাম কলেবরে | 

কৃষ্গতগ্রাণ। রাক কনা শুনে-- 
অবশ্য ছেতন ছবে+ হেন লয় মনে। 

সখীগণ | (ক্রিরাধার শ্রবণে বদন সংস্থাপন 
পুর্বাক) রাধে ওগো 'ব্রজেশ্রি ! একবার 

মুখ তুলে চেয়ে দেখস্-ত্বোমার সাধনের 

ধন রংশীবগ্ধম এমেছেন,। 
ভ্রীমতী। কেঁফমাম শ্ররশে মচেভন হোয়ে বাহু 

প্রসারণ পুর্ববক) দখীগণ ! কৈ' আমার 

প্রাণবল্পভ কৈ) দয়াঘয়। অভাগিনী কি 
এতই অপরাধ . হোয়েহিল % চেস্ুর্দিক 
নিরীক্ষণ করতঃ) 



৮২ বিচিত্র বিলান। 

(রাঙ্গিণী মনোহর সহী । তাল লোফ 1) 

কিকোলে ফি তোলেং, 

তীয় কফি হোলো শে। পজবি জমার ; 

হাঁ তার কিশুলালি কিশুমধলি। 

কি শুনালি ওগোহুন্দে ! 

“আমার প্লাণবল্পভ কোথা ৰা গা।লো শো।' 

[আমা অন/খিদী.কোরে] '. 

-ু আমি ফি ভাবিলাক কিবা হে বে! গে। 

[শ্যাষ ভ পেলেস না--বড় পাথে হাত বাডবদেম] 

প্লোম-কণগ/তকৰরে বাড়াৰধার তরে 

পজখি রে” তেচিলেম মান'জলে বড় আশ ফোরে 

[উরু বং বোপে] 

-০«আমি” ভাব্লেম এক হোলো আন, 

কপাল দোষে সেই মান। 

ছোয়ে ফুটারের সান প্ুলেতে বিনাশিল 

[হাগ্ন কি'বা,হোলজে],গে।] 

শর্ধআমি' ভাঙ্গে লোভাগ্যভরী প্রেষের জাগরে, 

“ভোলো” তাহে অনুকুল বায়ু বন্কুর আরে 



চতখ-আগ্ক | ৮৩ 

[পার ছোকে ধে পার বো গো 

ধুকে কাগারী কোরে] 

»০ মার” গুড় গর মানলে, 

মালের বাদাম দিলে তুলে, 

“আমার” ছুনদুট ছেল কালে-_ 

বঞ্ধারপে ড়বাইলে। গে!। 

--যেমন" রন্ধনের সাধে দিলেন ইন্ধনে কলল; 

£সখিরে” মে অনল প্রবল হোহয় দছিপ নকল । 

[আমার কপবল €দাষে গে” 

হিতে বিপরীত ছোঁলে] 
--€আমার" মান গেল, প্রেণ গেল, 

প্রাণবল্পভ শ্যামও গেল। 

তবে আর কি ভবে বল, 

পাপ প্রাথ-দ্বেছে ইল গে! ! 

[ার কোন নুষ্সে্নাশে] 

ললিতা । প্রেমমনি? ধৈর্য্য লীরীর জর্ববস্ব ধন 

ধৈর্য্য ধোরে' থারুলে সকাল, জামান পূর্ণ 
হোতে পারে; এই" নেত্র প্রাথনাথের 



৮৪ ধিচিন্রপরিলাম। 

চড়া বাঁশী নে যত্তন কোরৈ রীধ, অবশ্যই 
রুষ্ণচন্দ্র সকল অন্ধঞ্চার টুর কৌরবেন । 

শ্রিমতী। মুরলি। তুমিত প্রাণনাখের চিরসঙ্গিনী 
বল দেখি প্রার্থবল্লভ আমার কোথায় গেল-- 

(রাশিনী দেবগিঠি | তাল খয়র11) 

কেন গো স্ুরপি ! বধু ছেঁডে র'ল, 

কোথ! রৈল আম্মার মুরলীবদম ? 

ণআঙার” শিরংম্পর্শ কোরে) বল শো! সভা কোরে, 

ব্রজস্থধাকরে-ব্রজ' আঁধার কোপে. 

“মেত” করে নাই ব্রজলীল! সন্থরণ | 

সু “যখন” ত্তোকে বেখে ধ।শী, পুণবল্পভ গেল, 

এ দাসীর কথ কিবা! ফোলেছিল 

[তাই বল গো] যন বঙ্গ পড়ে শিবে, 

তখন আর কি কর্রে_ 

কালাকাল গ্াদরসপ ধিবেচন ॥ 

শতভাগ কপ 1)” 

*-জাকণ ছোত্তে ধধুর তই অভি প্রেয়সী, 

“ক্টোরে” তিলাদ্ধ না ছাড়ে মে কালশশী, 



চতুর্থ অস্ক। ৮৫ 

"্জাঁমি” যেন মান কোরে হয়েছিলেম দোষী, 

“বলি ভোৌকে"শযাম উপেক্ষিন কি দোষে বল ীশী। 

» আমায় ছেড়ে গেছে, তোরেও ছেড়ে গেল, 

তোর দশ মোর দশ1 দেখি একই হোলো, 

“মুরলি!” যদি হোলে অদর্শন১ভ্বেলে হুতাঁশন, 

“এস” ছুজনেতে করি জীবন বিদঙ্্ন ॥ ১ 

শ্রীমতী । পনর্ধার সাশ্রনয়নে অখীগণের 
প্রতি) বিশাখে ও ললিতে ! আমার মানে 

অপমানিত হোয়ে মনের ,ছুঃখে প্রাণবল্পভ 

প্রাণ পরিত্যাণ কোরেছেনঃ আমার কি 

জগতে মুখ দেখাতে আছে, এ অভািনী 
পাপীয়সীর মুখ দেখতে তোঁদেরও মহা- 
পাপ। তোদের বিনয় কোরে বোল ছি, 

তোরা শীন্রকোরে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দে, 
আমি সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রাণনাথের অতি 

আদরের ধন এই সুরলীকে বুকে কোরে 
বাপ দিয়ে এ পাপ প্রাণ পরিত্যাঞ্ন করক্বো | 

শ্যামলা । আ্রীমতীর হস্ত ধারণ পূর্বক) ওগো 
৮ 



৮৬ বিচিত্র বিলা। 

রাধে ! ও বিনোদিনি ! তুমি এত বুদ্ধিমতী 

হোয়ে কেন এমন অবোধিনী হোলে, ভাল- 
কোরে জানলে না শুনলে মা একেবারে 

হতাশ হোয়ে প্রাণভ্যাগ কোৌরতে চললে, 

ছি ছি এমন কাজ কখন কোরোনাঃ আমার 

কাণে কাঁণে যেন কে বোলে দিচ্ছে যে, 

তোমাদের প্রাণবল্পভ এলেন বোলে 

তোঁমর। অধৈর্য্য হোয়োনা” রাধে | এটাও 

কেন ভেবে দেখনা যে? যে জগতের প্রাণ 

তার প্রাণ যাওয়া কি সাধারণ কথা।_- 

(রাগিণী ঝিজিট। গাল একতাল11) 

শ্যাম ত নয় গে, তোমার একার প্রাণ; 

কেন তোমার মানের,দায়ে প্রাণবল্লত দিবে প্রাণ। 

»”“মে যে” ব্রজপতির প্রাণ, যশোমতীর প্রাণ, 

সব গোপীর প্রাণ ব্জমখার প্রাণ, 

দাস দাসীর প্রাণ, ব্রজবাসীর প্রাণ, 

“ধন !” জবান, তার প্রাণ কি সামানা প্রাণ, 

সেকি বধি নবার প্রাণ) ত্যেজ তে পারে প্রাণ । 



চতুর্থ অঙ্া | ৮৭ 

আমি করি অনুমানঃ পেয়ে অপমান, 

ভাঙতে তোমার অভিমান, 

“বুঝি” কোরে থাকৃবে তোমার মানের উপর মাঁন। 

যেমন” ভুমি কোরে মান, লওনা শযামের নাম; 

“তেন্বি” সেও কোরে মান, লবেনা ভোমার নাম; 

₹শী ত্যাগের হেতু, “ও যে” বলে রাঁধানাম; 

“আবার” চুড়াস শিখী-পাখায়,লেখা ভোমার নান; 

[তাইতে চূড়া ত্যাগ কোরেছে- 

সে যে মানের শিরোমণি] 

তুমি লুচতুরা, সখীরাও চতুরণ। 

তবে কেন সবে এত শোকাতুরা, 

কেন, ন। জেনে ন। শুনে ভোজতে চাও প্রাণ ॥ 

শ্রীমতী । শ্যামলে! তোমার কথায় আমি 
অনেক তরল। পেলাম, কাজেই আমাকে 

আশ।পথ চেয়ে আর ছুই চারি দিন থাক্তে 

হোলো । 



পঞ্চম অস্ক। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

ললিতা | (কলাঁবতীর বেশধারী শ্্রীরুষ্জকে 

দেখে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক) বিশাখে ও 
শ্যামলে, দেখ, দেখ. একটা পরম সুন্দরী 
যুবতী, আমাদের দিকে আসছে | 

বিশাখা । আবার দেখেছিস হাতে একটা 
বীণা যন্্র। | 

কলাবতী। (দ্বগত) এত শ্রীরাধার কুগ্ দেখা 
যাচ্ছে, তবে এইখান হইতেই গান আরত্ত 
করি বৌগাবাদন পুর্ব্বক গান) 

(রাশিণী স্থুরট মল্পর। তাল যদ, । 

সদ1 জয় রাধে, ভ্রীরাধে রাঁধে, রাধে বল বীণে ! 

আমার প্রাণ বাঁচেন! সে বোল বিনে, 

মে বোল বিনে আর বোলবিনে | 



পঞ্চম অঙ্গ ৮৯ 

» অন্যের যে অন্য বল, রাধা (মার অনন্য বল, 

ছোয়েছি আজু শৃন্যবল শ্ীরাধার এ বল বিনে ॥ 

--“আ মি” মরি যে নাম শৌন। বিনে, 

মোরে সে নাম শোনণ বীণে, 

তা বিনে আর শুনাবিনে, ও সোণ। বাণে। 

লয়ে রাধানাম-মুধাপানেঃচায় নামন আর মুধাপানে, 

দেই নাম-সুধাঁদানে ক্ষণাদ্ধ ক্ষমা পাদিনে । ১ 

--আমার” সঙ্গে রাধা অঙ্গে রাধা, 

রাঁধা আমার অন্দর আধা, 

দেখন! হৌয়েছি আধ! শ্রীর।ধ! বিনে; 

--আমি আছি রাধার প্রেমে বাধা, 

যার লাগ বৈ নন্দের বাধা, 

ঘুচাঁবে কে মনের বাঁধা সে'াঁধা-সাধন বিনে ॥ ২ 

“আমি” দীক্ষিত শ্রীরা ধা-মন্ত্রে, শিক্ষিত ভ্রীরাধা-তস্ত্রে, 

বস্ত্রিত জীরাধা-বস্ত্রে। শ্বতন্ত্রগুণে। 

-রাঁধ। মোর জীবনের জীবন, 

রাধা বিনে যায় রে জীবন, 

যেমন যায় চাতকের জীবন জলধরের জল বিনে ৩ 



৯৩ বিচিত্র খিলাস | 

শ্রীমতী।: সখীগণ| কি আশ্চর্য্য রূপ দেখেছ, 
মরি মরি, এমন রূপ ত কখন দেখিনি, 
বন যেন আলো কোরে আনছে !-_ 

(রাগিণী সিন্ধু কাঁফি। ভাঁল খয়র1|) 

প্রাণ দৈ! এ কি হেরি লিকপম! কূপমাধুরী, 

এল কোথা! হোঁতে এ যুবতী সতী; 

সুধাও দেখি সুধধামুখীর কি নাম কৌথ1 বনতি | 

এত রূপের নারী আছে ত্রিভুবনে, 
কডু কার মুখে শুনি নাই শ্রবণে, 

শী, উমণ, রম, রস্তা, তিলোত্তমা, 

তা হতে উত্তম] এ যে রূপবতী । 

-.“কিবা" অন্ত্রের আভা হেরে পয়োধর হারে, 
ই'সে যেন বক্ষে গয়োধরে হারে, 

জগতের শোভা করি সমাহারে, 

কোন রঙজ্ঞ বিধি গৌঠেছে উহারে; 

কিবা শো করে মণি-চুরী করে, 
পুরুষ থাক. নারীর মনই টুরি করে, 



পঞ্চম জুহ 

পরে কেব। না এমন টুরী করে, 
করের গুণে করে চুরীর কি শকতি ॥৯ 

“মরি” ষেন কতই রসে ভর সব. আঁকার, 

তুল্য নহে শশী, শারদ রাঁকার, 
ব্জ মাঝে রূপ জানে সবাকার, 

বল দেখি সখি ! এমনধার1 কার; 

-- হাঁস্য-সুধা ক্ষরে বদন-সুধাঁকরে, 

দেখে লাঁজে লুকাঁয় গগণ-সুধাকরেঃ 

“কিবা” বয়সে নবীন।, করে শোভে বীণা, 

“বুঝি” সঙ্গীন্ভ-প্রবণ! হবে রসবতী 1২ 

_প্সিথি ” একি দৈবমায়! ভ্রিলোকমোহিনী, 

কিৰ1 শিবের মনোমোহিনী মোহিনী, 

নারীরূপে কভু নারীর মন মোহিনী ! 
এ মোহিনী বুঝি জানে কি মোহিনী ; 

০ দেখ ন! থে রূপ রূপসী রমণী, 

একে খদ্দি দাখে লম্পট শিরোমণি, 

এ ব্রজরমণী ত্যেজিয়ে অমি, 

এ রমণীয় ননে করিবে গতি 1৩ 



২ বিচিত্ত বিলাল | 

ললিতা | ওগো! ! দেখ দেখি এ রমণীর পাছে 
পাছে আমাদের কুন্দলত আনছে না? 

বিশাখা | হ্যা ই] কুন্দলতাই ত বটে। 
শ্রমতী। আমার বোধ হয়, কুন্দলতাঁর সঙ্গে 

এ রমণীর বিশেষ পরিচয় থাক্তে পারে, 
(কুন্দলতাকে নিকটে আগত দেখে)-_ 

(রাশিণী গেরশারক্র। তাল আড়া। ।) 
এন কুন্দলতে ! হেথ। কোথা হোতে আনা হোলো, 

তোমার সঙ্গিনী, ধনি এ রক্গিনী কেগে! বল। 

-জ[নিতে এই অভিলাষ,কোন, কুলে হোলেন প্রকাশ, 

করিলেন কার কুলোভ্্বল। 

_-জন্ম কি এই অবনীতে, অবনীতে কার ৰনিতে, 

“এমন” ভাগ্যবতী কাঁর বনিতে, 

যে জঠরেতে ধোরেছিল? 

কিআশাতে পদরব্রজে, দ্রিলেন এসে পদ ব্রজে। 

সেঁতাগা-সম্পদ ব্রজের এত দিনে জানাগেল | ১ 

--আকৃতি প্রকৃতি ছেরি, বোধ হয় যেন বংশীধারী, 

চূড়া ধাশী পরিহরি--রমণী-দাজে সাজিল। 



পঞ্চম আঙ্কু । ৯৩ 

7 বিধি” বিরল করিয়ে সার, নব নবনীত্ত সার-- 

নিয়ে এ পৌন্দর্যা সার মানসে কি গৌঠেছিল ॥ ২ 

কুন্দলতা | ওগো রাধে ! এযুবতীর জঙ্গে 
আমার অনেক দিনের চেনা শোনা 

নাম ইহার কলাবতী মথুরাপুরে বসতি, 
জন্মেহেন দ্বিজরাজ বংশে, 

অশেষ গুণের খনি, অঙ্গীততে-শিরোমনিঃ 
রূপে গুণে কে বা না প্রশৎসে। 

পুরন্দর-পুরৌহিত, করিছে ই হার হিত, 
বিনা ষত্বে গীত শিখাইল; 

তোমার স্থানে পরিচিতা,-হোতে এই জুচরিতা, 
মোরে সঙ্গে কোরে হেথা এল। 

শ্রীমতী । কুন্দলতে ! আজব আমার বড় সুপ্র- 

তাঁত জন্মান্তরের পুণ্যবলেই এ'র দর্শন 
পেলেষ অথবা বিধাতা নিজ দয়াগডণে অসা- 

ধনে এই অস্তল্য চিন্তামণি আমারে মিলিয়ে 
দিলেন, 'যদি দয়া কোরে: ভুঃবিনীর কুঞ্জে 
পদার্পণ কোরেছেন, তবে কিছু-.'***** 



৯১৪ বিচিত্র বিল 

কুন্দলতা।: বল না, ভাতে আর এত অঙ্ক,চিত, 

হোচ্ছ: কেন, কিছু'গান বাদ্য শুন্বে 

বুবি? 

দ্বিতায় গর্ভাস্ক | 

কলাবতী। (ঈষহ হাস্য পূর্বক) রাঁজনন্দিনি ! 
আমি শুনিহি যে, আপনার? বড় সুরসিক, 

কেমন কোরে মানীর যান রাখ্তে হয়, তা 
আপনারা বেস জানেন, তাই-ই যদি না 
হবে তবে জগহ-চিস্তামণি, কেন আপনা- 

দের প্রেমে এত আবদ্ধ হবেন, আমি বড় 

নাধ কোরে এসেছি যে, মন খুলে আপনা- 

দের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ কোর.বো, 

কিন্ত আমা বড় ছুর্ভাগ্য নৈলে আপনারা 
আমার কাছে এত সঙ্কচিত হবেন কেন, 
া হোক, চন্দ্রীননে !' ভবে ম্বধাসাধ্য কিছু 

বলি খনন 



পঞ্চম অঙ্ক! ৫৯ 

(রাগিণী সুরষ্ট মল্লার। তাল কাওয়ালি |) 

ধনি! শোঁন মন দিগ্নে মম গীত; 

সঙ্গীত রীতিমত প্রীতি লাগায়ে সবে ক্রমাগত 

ত্রবীভভূত হবে তব চিত। 

না দের, দের ভোম্ দের, দের, তাদের ভোঁম, 

| তানা-দেরে দখনিও 

তদের তান| দেরে দা নিলি তারে তারে দালি, 
সারেগারেরেগান্মা গারে সা, 

গারে'সা গণ রে সা! রেস, 

নি ধাঃ পাম গ] রে'সাগাওয়ে ত্বরিভ ॥ 

_গুণিগণ বন্দ্য প্রবন্ধ হজ্জগন্ত,, 

কত'কত তাল রসাল মঙ্গোগঞ্ত 

মনমথ উনমতকারী | 
স্ধুম্ কেটে তাক, ধা কেটে তাঁর্ ধেক্সা, 
ধে ধে কাটা ধেল্না, তেরে ধাঁটণ তাক্ 
ধু কেটে তাক গেলা, ধা কেটে কেটে তাক ধেক্পা, 

,গারাজা সুরাজ! ছেণষা মুরাজ' সদা, 

রঙ্গে ভঙ্গে হার হারা-খ1 সঙ্গীত | 



৪৬ বিচিন্ত্র বিলাদ! 

শ্রীমতী । আহা মরি মরি? কি:চমহুকার গ্বানই 
গুন্লেম ; ওগো, বিশাঁখে ! কলাবহী 

সামান্য নারী নয়, একাধারে এতরূপ আর 
এত গুণ কি মানবীতে অত্তৰ হয়? 

বিশাখা । তাইত গে! এমন রূপও কখন 
দেখিনি, এমন গানও কখন শুনিনি, 

রাজনন্দিনি! ই'হাকে উপযুক্ত পারি- 
তোষিক দিতে হবে । 

জ্লিমতী। নখীগ্বণ ! আমার এই গজমুক্তা হার 
আর এই কীচলি দিলে তাল হয় না? নৈলে 
দিবার মত আর ত কিছু দেখিনে | 

ললিতা । ওগে!! ভালই বিবেচনা কোরেছ; 
তবে তাই-ই দেও। 

বিশাখা [মুক্তাহার ও কীচছলি লইয়া) ওগে! 

কলাবতি ! আমাদের রাজকুমারী আপনার 
গান শুনে বড় সন্ত হৌয়ে এই পারি- 

' তোধিক দিয়েছেন, অনুগ্রহ কোরে এহণ 

করুন | 



পঞ্চম জক্ক | ৬ 

কলাৰতী। ললিতে! আমি তোমাদের রাঁজ- 

কুমারীর সন্তোষ ভিন্ন অন্য বাঞচণ' করিনে 
তিনি ষে আমার উপর সন্ত হোয়েছেন, 
মেইই আমার যথেষ্ট পুরস্কার |__ 

(রাগিণী সিস্কু পরজ। তাল যদ) 

“ললিতে থে” একি, এতেকি প্রয়োজন; 

শুন কৈ সৈ, আমার যে মনন। 

-জামি হই দ্বিজনন্দিনী, নহিত এ ব্যবসায়িলী, 

“যদি” তুষ্ট হোয়ে থাকেন ধনী, 

তবে দিতে উচিত আলিঙ্গন | 

-_শিক্ষিত হইয়ে গীতে, 

পারি নাই পরীক্ষা দিতে, 

শুনিলাম নাই পৃথিবীতে, 

রাধাসম গুণজ্ঞ জন; 

»«আজি” গুণের পরীক্ষ। ভোলে, 

$ক্ভাকে” দেখেও নয়ন জুড়াল, 

“এখন” পরশ হোলে সফল-_ 

আমার হোতে পারে এ জীবম। 
৯ 



5৮ বিচি বিশীয | 

লল্গি্। গো উদ্দলত্তে | ইনি তৌমার বিশেষ 
পরিষিষ্ঠ এ'র স্তীঁধ তৌম্ীর ভীল ফোৌরেই 
জীন কাছে তাইজিজ্ঞার্সী করি ষেআমাদের 
রাজকুমারী ধড় আহ্কীদ কোরে এই পীরি- 
তোধিক দিলেন ত| ইমি ফেন গ্রহণ কোচ্ছেন 

না, উপযুক্ত গুরফার নয় তাই বোলে কি? 

কুন্দলতা | (ঈষৎ হাস্য পূর্ববক) গুগ্বো৷ ! তা নয়, 

ইনি ভারি জঙ্জীশীল, গ্রায়ের কাপড় 

খুলে নকলের গাক্ষাভে ফাচলি পোরতে 

সঙ্ক চিত হোচ্টেম, তা আমি বলিকি, যে 

রাধিকা ওকে আলিঙঈন কোরে ও র হাতে 
ঝাঁচলি আর হার দ্দিন উনি দা হয় বাড়ী 

গিয়েই পোরবধেন। 

শ্রীমতী | ওগো কুনাহলি! এ যে বড় নতুন 
বোল লি; বঙ্গিঃ নারীয় ফ্কাছে আধার নারীর 
লঙ্জা কি 'গৌ? তল, নতুন দেখ! বোলে 
যদি লঙ্জাই হয়ে 'থাকৈ)তা না হয় দে 
লঙ্জা ভেঙ্গেই দিচ্ছি। | 



পঞ্চান তঙা। তট 

কুদ্ছলী |. ববপ্ব) এত যে কৌ শল্প কো লেম 
এতক্ষাণের পর . রি নেসব গ্ররাপ্গ হয়, 

তা হোলে ত দেখি বড়ই লজ্জ। ? (প্রকাশ্যে) 
রাধে ! আঁজ ন! হয় থাকৃলোই বঝ| এখ- 
নত উনি নিত্যই আবে, তখন লজ্জ! 

আপন! হোঁতেই ত ভেজে বারে । 
শ্রীমতী। ওগে।] গোড়া লজ! কেন আমাদের 

সুখের বাদী হবে) লজ্জা ভাঁঙগাতাঙ্গি ন! 
হোলে কি কখন ভালবাস্স!-বাসি হয়? 

(সখীগণের গ্রতি) ওগো! স্বৌমর! কলা- 

ব্তীকে কাচলি আর হার পরিষে দেও । 

সখীগণ। ফেলাবত্তীর পরিহিত কাঁচি খুলিবা 
মাত্র স্তনস্থানীয়, দদঘ্বপুষ্পদ্বয় তুূমিতে 
পতন, ত্দর্গমে করতা'লিকা প্রদান পূর্ববক 
হানা করতঃ) ওম! এ আবার কি, রাধে! 

দেখে যা দেখে যা, বড় হানি কথ] । 
শ্রীমতী | কুদ্দলতে | বড় ঘে » ছ্াথা»হেট 

কৌরে খালি, মনের মত দেবর পেয়ে 



১৪৪ বিচিত্র বিলাম। 

কিএমন কোরেই ঢলাভে হয়| ওগো | 
ধর্থের কল' বাতানে নড়ে জানি. ত? 

(রাশিণী খাাজ। তাল একতাঁল) 

“ভাল” ভাল কুন্দলত1 তোমার আশালতা, 

প্রায়ত ফলিত! ছোয়ে উঠেছিল : 

“তাতে” কৃত্রিম পয়োঁধর হোঁয়ে পয়োধর। 

লজজ-বজ্ ঘাঁতে চূর্ণ করিল। 

স্প যন্ত্রণা ঘটিল মন্ত্রণ'রি দোষে, 

সাধে সাঁধে অধোমুখী হোলে শেষে? 

“াযামত” নছে তৰ পরঃ আপন দেবর, 

“উকে” ছেল পয়োধর ফেন দ্বেওয়। হোলো।। 

স-করী ধরে যারা মাকরের জালে, 

তার! কি কখন ভোলে ইন্্রজালে, 

ভুলাইতে ভাল বাঁড়ালে জগ্জালে, 

বাঁধনে এসে বন্দী হোলে অপন জালে। 

স্বুজের মাঝে তোমায় জাস্তেম অতি সাঁধী, 

জানাগেল এখন সকল বুর্ধি সুদ্ধি, 



খাম ভঙ্ক | ১৪৯ 

[তুমি আজ জিনিলে] দেবর মনে মিলে, 

জয় তুলে তবরায় গৃহে চল। 

কুম্দলতা | 

বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলে মরতে হিল রাই; 
. পোড়া শ্রাণ কেন কেঁদে-উঠ্লো শুনে তাই। 

প্রাণনাথ দিয়ে ভার কাঁচাইতে প্রাণ__ 
এখন ঘ্বণায় দেখি যায় মোর প্রাণ। 

যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর; 
কালশ্ধর্্নে বিধি ! এ কি অবিচার তোর। 

কলাবতী | কুন্দলতে ! তুমি কেন এত লজ্জিত 
ভোয়েছ, মানীর মান তগবানই রাখবেন, 
আমি এই বেশেই রাধার মান ভেঙ্গে 
তোমার মান রক্ষে করবে! । তুমি ধৈর্য্য 
ধোরে এখানে বোনে থাক, আমি যাৰ 

আর আসবো। 
(রাঁগিণী জঃলাট। তাঁল একভালা 1) 

শোন ব্রজ্গনারী, প্রতিজ্ঞা আমারি 

নাঁরী-বেশে এসে ভাঙবে মারীর মান | 



১০২, বিচিত্র বিলাল । 

শক্জানা যাবে তোদ। কেমন সুচতুরা, 

ত্বরতে করিতে হোলে? মে সন্ধান | 

যে ন! পারে আমার নাষ গন্ধ সহিতে। 

এখনই আসিব তাহারই সহিতে, 

“যখন” বোলে হিতাহিতে আমার সহিত, 

স্যতব পাঁবে ধলী মিলাতে 

এহতখল+ মান ডোজে মান্তে হবেই সেবিধান। 

কুন্দলতা | দেবর! সখীদের উপহীদ আর 

সহ্য হয় নাঃ এমনই ইচ্ছে হোচ্ছে যে জলে 

গিয়ে ঝাঁপ দি, কেমন কোরে ক্ষি কোর্ব্র 
বলো দেখি । 

কলাবতী । কুন্দলতে ! যা কোর্কো তা এখনই 
দেখাছ্ছিঃ কপট, ভাবে রোদন করিতে 

করিতে জটিলার গুছে গমন) 

ভূতীয় টিনা 
জটিল! 1 
কে থে তুমি কোথা হৌতে দিন আগমন ৮ 
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কি ছুখ পেরে বা এত করিছ রোদন? 

রোদন অন্বরি বাছা! বলি সরিশেষ ; 
তোমার এভাব দেখে হোল বড় ক্লেশ। 

কলাবতী। (সাশ্রানয়নে)ওগে আর্ষে] প্রণাম করি_- 
শুন তবে বলি আর্ষ্যে! তোমার বধূর কার্যে, 

আজ যে বড় বেজেছ অন্তরে; 

মে সব তোমারে বোলে, ঝ।প দি যমুনা! জলে 

এজীবন ত্যজির নত্তবরে। 
কলীবতী মোর নাম, বর্ষানে জনক ধাঁম, 

মাতৃত্বন! কীর্তি আমার; 
কিক্ষণেতে সেই খানে, দেখ। ছিল রাধা মনে 

তদবধি ইচ্ছা দেখিবার । 
বহুদিন পতিঘরে, অতি দুঃখে বাদ কোরে, 

পিতৃঘরে এমেহি কাল রান্তরে; 
আজি অতি মংগোপনে,এলেম রাধ। দরশনে, 

জুড়াইনব তন মন নেত্রে। 

ভাহার উচিত শান্তি, করিল মওপ্ররোত্াস্তি। 
অকারণে রাধিকা আমার ; 



5০৪ বিচিত্র ধিলাস। 

এখনি মা এজীবনে' ত্যঞজিব পশি জীবন; 
যদি তুমি না কর বিচার ॥ 

জটিল | নোসিকাগ্রে তঙ্জমী প্রদান পুর্বর্বক) 
ওমা দে কি নো, বের কি বুদ্ধি হুদ্ধি একে- 
বারে লোপ হোয়েছে?. কুটুম্ব মাথার 
মণি শিরোধার্যয, সেই কুটুম্বের মেয়ের 

এত অনাদর।--কি লজ্জার কথা, এ কলঙ্ক 

যে মলেও যাবে নাঃ বাছা ! তুমি মনে কোন 

দুখ কোরো নাঃ এস আমার সঙ্গে এস-_ 
এখনি তোমারে নিয়ে, বৌর কাছে যাঁব, 
সকল বিবাদ গিয়ে? সমাধা করিব। 

করাৰ তোমার সঙ্গে কৌর আলিজন ; 
রজনীতে এক সঙ্গে করাব শয়ন। 

কলাবতী। ওগে।! তিনি আমার মাসীর মেয়ে__ 
মামার বাড়ীতে ভুজনে সর্বদা এক সঙ্গে 
খেল! কোর তেম, এমন কি ,কেউ কারুকে 
এক দণ্ড না দেখলে থাকাতে পাঁর তেঘ না, 

আজ যে তিনি কেন এমন কৌরলেন তা 
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বোলতে পারিনে, আমি যে তার উপর 

রাগ কোরেছি ত। নয়, তবে. মনে বড় ছুঃখ 
বোধ হয়েছে। 

জটিলা। মা গো! তাতে আর হুঃখ ক এস 
আমার সঙ্গে এস। 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক । 

জটিলা। কেলাবতীর হস্ত ধারণ পূর্বক রাধি- 
কাঁর নিকট যাইয়া ললিতাকে সম্বোধন 
করতঃ) বলি, হ্যাগে।! এ সব'কি শুন্তে 
পাই, ছি ছি, লোকে শুনলে বোলে কি, 
এ যে হীস্ছে হানতে কপাল ব্যথা। 

শুনগো ললিতে ! মোর বোয়ের স্বভাব; 

দেখি নাই শুনি নাই ছি ছি, একি ভাব। 

এই কলাবতী, তার সন্বন্ধে তগিনী 
গোপনে আহ্াদে এল, দেখিতে আপনি, 

বহুদিন পরে দেখ। বাড়িবে আহ্লাদঃ - 
ত| না) একি, সাধে সাধে ঘটালে বিষাদ । 



১০৬ বিচিছ্ি ফিমাস 

কুন্দলতা। (ম্বগত) ঘা স্রোক ছেবর আমার খুব, 

খেলা খেলেছে কিন্তু; প্রকাশ্যে) যাধি- 
কার একাজ্তটি তালই হয় নি। 

জটিলা| য| হবার তা হৌয়েছে এখন (রাধি, 
কার হস্ত ধারণ পূর্র্বক)-_ 
আমার শপথ বাছ! | উঠগে। সত্বর-_ 
কলাবতী সঙ্গে ছে আলিঙ্গন কর, 
নির্জনে হুজনে কর সুখ আঁলীপন, 
একত্র ভোজন আর একত্র শয়ন ॥ 

(রাগিণী বাশেজী। তাল ঠুংরি।) 
তোমার কি ক্ষমা বৈ দাঁজে, ভাল নয় ছেম মা । 

স্রূপেগুণে প্রথংমিতা কে জাছে ভোমার সমান | 

তুমি বাছী রাজার থি, তোমায় আর শিখাঁব কি, 

স্প কিনে মশ জপঘধশ, তাঁত মকগই-জান। 

_ সম্বন্ধে তব তশ্িপী--হয় এই ম্ুভভগিনী, 

-- তাতে এসেছে আপনি,কোর্ংত হয় কি পম ন | 

স্বর্ন মতোর ধোরে কর, হেসে আলিঙ্গন কর, 

স দিলেক ছুদির রেখে করুশ-কলাবভভীকে সম্মান । 
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জীমভী। স্বেখত) প্রাণমাথ! ভাল চত্ত্রালি 
কৌঁরেছ্টো ১ প্রেকাশ্যে অধোম্ুধী হোয়ে) 
আধ্যে! আপিন রে যান১ কারজাধ্য 
আপনার কথা! লঙ্ঘন করে 

জটিল1। বাছা! তবে আমি চোললেম দেখ 
মা আঁর ফেন কিছু শুন্তে না হয়। প্রস্থান) 

সখীগণ। প্রাণনাথ ! ভৌমাঁর মনস্কামনা ত লিদ্ধ 

হোলো এখন আমাদের সাঁধ পূর্ণ কর-_ 
(রাগিণী মনোহর সহী। তাল লোফা11) 

মেদের অন্দে দিনের সাধ পুরাতে হনে হেশ্যামরায়। 

[যদি আপনাহোতে সাধের সোপান ছৌয়েছে ছে] 

_প্রীরাধাকে লাগার করি, তোমায় লাজ্জায়ে অগরী, 

একবার সাব কিশোরীর বাঁমে,দেখ্বে। কেমন দেখাধায় 

--প্রথন” তুমিভ সেজেছ পার, 

[তোগায় আর সাজীতে সুখে 1 হে] 

ফেঁকল যাঈকে সাঁজাই বংশীধারী। 

দেখ খে কেগন-শোভা গায়। 

[রায়ের হাতে বিনোদ ধাশী, মাথায় মোহন চূড়া, 

দেখবো তাতেই কি বা! শো! হয়] 



১০৮ বিচিন্র বিলাস | 

» শুনবে সুরলী বকাঁর গুণ শীয়; 

[রাধার করে থেকে সে শ্যাম বলে কি রাধা বলে] 

মিনল। 
নাগর সাজিয়ে দাঁড়াল নাগরী ত্রিভঙ্গ তঙ্জিম ঠামে 

হরি প্রেমাবেশে রমণীর বেশে দ্রাড়ীলেন তার বামে 
চৌদিকে সঙ্গিনী রজিনী রঙ্গেতে কেহ নাঁচে কেহগায় 
জয় যুথেখরী ন্লিরাধানুন্দরী জয় জয় শ্যাম রায়,॥ 

সম্মিলন গীত । 

(রাণী সুতান। ভ।ল কাওয়ালি।) 

ধন্য ধন্য ধন্য তে মার মহছিম! অপার। 

তুমি বাঞ্কাকপ্পতরু তব প্রেম অসাধার ॥ 

--আমর1 অবল! নারী, চাঁতুরী বুঝিতে নারি, 

নারীবেশে ছোলে নারীর মানসিন্ধু পার ॥ 

যাঁর! অতি প্রতিপক্ষ, তাঁরাই হোয়ে স্বপক্ষঃ 

শপণিয়ে লক্ষ দক্ষ, মিললে কোরে সৎকার || 

»কি চিত্র বিচিত্র-বিলাস, মদ! দেখিতে অভিলাষ, 

করিয়ে ককণণ, কর ব1ৃগ্া-পারাবার পাঁর॥ 

মপ্গূ্ণম ২ 












